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INOVATÍVNE POVRCHOVÉ OCHRANY VÝSTUŽNÝCH PRVKOV
TVORENÝCH OCEĽOVOU DVOJZÁKRUTOVOU SIEŤOU – POLYAMID
PA6
INNOVATIVE COATINGS OF SOIL REINFORCING ELEMENTS FROM
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Abstrakt
Príspevok opisuje inovatívne povrchové ochrany výstužných prvkov tvorených oceľovou
dvojzákrutovou šesťuholníkovou sieťou. Podrobne sa venuje ochrane z polyamidu PA6, ktorú
porovnáva z ostatnými povrchovými ochranami na trhu. Druhá časť príspevku sa venuje
redukčným súčiniteľom pre výpočet dlhodobej pevnosti výstužných prvkov z oceľovej siete, ktoré
vstupujú do statického výpočtu.

Abstract
Article describes innovative coatings of soil reinforcing elements from steel double twisted
hexagonal wire mesh and in detail describes coating from polyamide PA6. Second part of article
describes partial reduction factors used to calculate long-term tensile strengths of wire meshes,
which are used in design analysis.
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Typy povrchových ochrán

V súčasnosti sa na trhu nachádza veľké množstvo povrchových ochrán výrobkov z oceľových
drôtov, ktoré sa používajú prevažne v inžinierskom staviteľstve, t.j. v cestnom, železničnom
a vodohospodárskom sektore. Medzi hlavné prvky tvorené z oceľového drôtu patria
drôtokamenné koše (gabiony) a matrace, prvky na vystužovanie hornín ako napr. Terramesh
a Green Terramesh, prípadne systémy ochrany proti padaniu skál.
Hlavnou funkciou povrchovej ochrany je zamedziť korózii oceľového drôtu, následnému úbytku
jeho priemeru a s tým spojenej ťahovej pevnosti a zabezpečiť aby daný prvok plnil svoju funkciu
počas celej navrhovanej životnosti.
Povrchové ochrany sa delia podľa druhu základného materiálu na neželezné kovové
a organické polymérové. Medzi základné kovové ochrany patrí nános zinku Zn, ktorý bol
vyvinutý koncom 19. storočia. Ochrana sa aplikuje v rôznych mocnostiach, ktoré sú definované
v norme STN EN 10244-2. V súčasnosti sa táto ochrana používa už len veľmi výnimočne,
nakoľko bola v 80. rokoch minulého storočia vyvinutá zliatina zinku a hliníka Zn+Al vedená pod
obchodnými názvami Bezinal, Galfan resp. Galmac. Prímes hliníka (štandardne 5%, aktuálne
až 10%) zlepšila protikoróznu odolnosť pôvodnej ochrany a výrazne zvýšila uplatnenie
oceľových drôtených konštrukcií v inžinierskom staviteľstve. Táto ochrana je schopná dosiahnuť
v laboratórnych testoch životnosti v soľnej hmle v zmysle EN ISO 9227 1000 hodín (Zn+5%Al)
resp. 2000 hodín (Zn+10%Al) odolnosti pred objavením prvých známok korózie, čo
korešponduje so životnosťou 10 - 50 rokov v závislosti od agresivity prostredia.
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Obr. 1. Príklad pokročilej korózie oceľového drôtu zváraného panelu
Fig. 1. Example of corroded steel wire of welded panel

Obr. 2. Detail pokročilej korózie oceľového drôtu s úbytkom základného materiálu
Fig. 2. Detail of extensive corrosion of steel wire with loss of core material

Vzhľadom na požiadavky trhu na 100-ročnú životnosť inžinierskych konštrukcií a nové poznatky
v oblasti povrchových ochrán z iných oblastí priemyslu boli na trh v 90. rokoch minulého
storočia uvedené polymérové povrchové ochrany tvorené z polyvinylchloridu PVC. Požiadavky
na vlastnosti PVC ochrany sú detailne definované v norme STN EN 10245-2. PVC ako prídavná
ochrana oceľového drôtu s kovovým povlakom Zn+Al je schopná v skúškach v soľnej hmle
dosiahnuť odolnosť až 6000 hodín, čo bolo výrazne viac ako dovtedy existujúce povrchové
ochrany.
Hlavné typy povrchových ochrán oceľových drôtov pre inžinierske účely, základné požiadavky
na kvalitu, nános, mechanické vlastnosti, vrátane životnosti sú definované v normách STN EN
10223-3 – produkty z dvojzákrutových pletených oceľových sietí, resp. STN EN 10223-8 –
produkty zo zváraných oceľových panelov. Z obsahu týchto noriem vychádza aj súčasná
podoba technicko-kvalitatívnych podmienok TKP 31 – Zvláštne zemné konštrukcie.
Najvyspelejší typ povrchovej ochrany, ktorý spoločnosť Maccaferri uviedla na trh v roku 2013
s výrazne lepšími mechanickými a environmentálnymi vlastnosťami v porovnaní s PVC je
polyamid PA6.
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Čo je polyamid PA6?

Polyamid PA6 je extrudovateľný lineárny polymér, ktorý sa aplikuje ako prídavná povrchová
ochrana na pozinkovaný oceľový drôt. Polyamid PA6 bol vybraný z existujúcich polymérov na
základe dlhoročného skúšania ako najvhodnejší materiál pre dosiahnutie požadovaných
výsledkov. Požiadavky na vlastnosti a aplikáciu na oceľový drôt bližšie definuje norma STN EN
10245-5.
Hlavné rozdiely PA6 v porovnaní s PVC povrchovou ochranou:
• zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu,
• zlepšené vlastnosti v extrémne nízkych teplotách,
• nízky koeficient trenia povrchu,
• dlhodobá pevnosť a pružnosť,
• zvýšená priľnavosť k drôtu,
• šetrnosť k prostrediu - neobsahuje žiadne ťažké kovy.
2.1

Zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu

Polyamid PA6 má inú molekulárnu štruktúru ako PVC, vďaka čomu je jeho povrch výrazne
odolnejší voči mechanickému poškodeniu. Na základe skúšok je mechanická odolnosť až
o 50% vyššia ako pri PVC ochrane. Táto vlastnosť je veľmi dôležitá pri výrobkoch, ktoré sa
používajú na vystužovanie hornín, prípadne pri výrobkoch ktoré sa plnia kameňom, kde je
možné znížiť riziko poškodenia polymérnej ochrany na minimum. Taktiež výrazne zlepšenie
prináša vo vodných tokoch, hlavne v štrkonosných oblastiach s vyšším abrazívnym zaťažením.
2.2

Zvýšená priľnavosť k oceľovému drôtu

V procese nanášania polyamidu PA6 na oceľový drôt dochádza medzi oboma materiálmi
k veľmi silnému prepojeniu. Podobne ako pri ochrane tvorenej PVC, medzi oceľovým drôtom
a polymérnou ochranou nevznikajú pri extrúzii na drôt žiadne vzduchové medzery, čím je
vylúčené riziko akejkoľvek skrytej korózie pod polymérnym plášťom. Na základe výskumu
a skúšok je priľnavosť PA6 na oceľový drôt 3-násobne vyššia ako pri PVC. Výhoda vysokej
priľnavosti je využívaná hlavne pri výrobe dvojzákrutovej siete a v spojení s vysokými
mechanickými vlastnosťami vytvára účinnú ochranu pozinkovaného oceľového drôtu.

Obr. 3. Porovnanie PVC a PA6 – vľavo mechanické vlastností, vpravo priľnavosť na drôt
Fig. 3. Comparison of PVC and PA6 – on left mechanical performance, on right adherence to wire

3

11. ročník konferencie Geosyntetika 2017, Žilina, 16. - 17. februára 2017

2.3

Výskum a skúšanie

Pred uvedením na trh bola nová ochrana podrobená veľkému množstvu skúšok a testov. Medzi
hlavné partia nasledovné:
• Skúška v soľnej hmle EN ISO 9227 – vzorka dosiahla podobne ako PVC odolnosť minimálne
6000 hodín, čo korešponduje s požiadavkami na minimálnu životnosť 100 rokov ako v suchom
tak aj vo vlhkom agresívnom prostredí.
• Kesternich test EN ISO 6988 – po 28 cykloch v agresívnom siričitom prostredí vzorka
nevykazuje žiadne poškodenie ani známky korózie.
• Odolnosť voči UV žiareniu EN ISO 4982: mechanické vlastnosti (predĺženie a pevnosť v ťahu)
za obdobie 4000 hodín vystaveniu UV sa nelíšia viac ako 25% od počiatočných vlastností.
• Skúška horľavosti – polyamid PA6 vyhovel skúške veľmi nízkej horľavosti.
• Arrhenius test EN ISO 18924 – skúška zrýchleného starnutia pri zvýšenej teplote, ťahové
skúšky zostarnutej vzorky spĺňajú požiadavky skúšky.
• Skúšky poškodenia pre určenie parciálnych súčiniteľov pre výpočet dlhodobej ťahovej
pevnosti EN 10223-3, BBA certifikát – výsledky skúšok sú uvedené v druhej časti článku.

3

Výpočet dlhodobej ťahovej pevností oceľových sietí pre vystužovanie hornín

Výstužné prvky v telese násypu pôsobia väčšinou ako ťahová výstuž a zvyšujú stabilitu násypu.
Na kontakte zemina - výstuž vznikajú šmykové napätia, ktoré zmenšujú aktívne sily
spôsobujúce porušenie zemného telesa a zvyšujú pasívne sily, ktoré bránia porušeniu.
Na vystužovanie násypov sa zvyčajne používajú okrem geomreží a geotextílií na báze
polymérov aj oceľové výstužné siete. Siete sú najčastejšie tvorené z oceľovej dvojzákrutovej
šesťuholníkovej siete typu 8x10, priemer drôtu 2,2 mm resp. 2,7 mm a vzhľadom na
požadovanú životnosť a umiestnenie v priamom kontakte so zeminou sú s povrchovou
ochranou Zn+Al a PVC, resp. PA6.
V štádiu projektovania ako aj realizácie je potrebné rozlišovať krátkodobé (okamžité) ťahové
pevnosti a dlhodobé (návrhové) ťahové pevnosti. Dlhodobé ťahové pevnosti sa určujú znížením
krátkodobých o redukčné súčinitele, ktoré závisia od návrhovej životnosti, krípu, prevádzkovej
teplote a typu sypaniny vystuženej zemnej konštrukcie.
Výpočet dlhodobých pevností sa vypočíta vzťahom (1):

TD 

TCHAR
RFCR RFID RFCH RFM

kde:
RFCR - redukčný faktor pre creep pre navrhovanú životnosť a teplotu pokládky výstužných
prvokov (pre oceľovú výstuž RFCR = 1,0)
RFID - redukčný faktor pre poškodenie pri inštalácii
RFCH - redukčný faktor pre chemizmus prostredia
RFM - redukčný faktor materiálu (kontrola kvality výroby, dostupnosť dát)
3.1

Poškodenie pri inštalácii

Skúška poškodenia pri inštalácii je jedna z najdôležitejších skúšok pre stanovenie parciálnych
redukčných súčiniteľov pre výpočet dlhodobej pevnosti výstužných prvkov. Skúška spočíva
v zabudovaní výstužných prvkov do násypu, ktorý je tvorený z vybraných typov zemín rôznej
frakcie, od piesku až po ostrohranný hrubozrnný štrk. Spätný zásyp sa následne zhutní na
požadovanú mieru. Po zhutnení sa vzorka exhumuje a vykoná sa vizuálna kontrola.
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Obr. 4, 5. Skúška poškodenia pri inštalácii – zabudovanie výstužných prvok do násypu
Fig. 4, 5. Installation damage test – placement of horizontal unit into embankment

Obr. 6, 7. Skúška poškodenia pri inštalácii – zabudovanie výstužných prvok do násypu
Fig. 6, 7. Installation damage test – placement of horizontal unit into embankment

Pri vizuálnej kontrole sa pri oceľových výstužných prvkoch zisťuje miera poškodenia polymérnej
prídavnej povrchovej ochrany. V miestach kde je ochrana poškodená sa drôt prestrihne,
nakoľko sa uvažuje s tým, že v poškodenom mieste môže nastať korózia primárnej ochrany
tvorenej zmesou Zn+Al a počas návrhovej životnosti drôt lokálne prehrdzavie. Výhodou vysokej
priľnavosti polyméru na drôt je skutočnosť, že korózia sa nešíri od poškodeného miesta ďalej.
Na základe skúsenosti a skúšok korózia neprenikne od exponovaného miesta viac ako 10 mm.

Obr. 8, 9. Skúška poškodenia pri inštalácii – vizuálna kontrola exhumovaných výstužných prvkov
Fig. 8, 9. Installation damage test – visual check of exhumed horizontal elements
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Po vizuálnej kontrole sa na porušenej vzorke vykoná ťahová skúška, na základe ktorej sa
následne definuje parciálny súčiniteľ od poškodenia pre výpočet dlhodobej pevnosti výstužného
prvku. Miera poškodenia vzoriek je uvedená v tabuľke Tab. 1.
Tab. 1 – Miera poškodenia vzoriek výstužných prvkov na 1 m 2
Tab. 1 - Percentage of damaged wires per 1 m 2

Typ zásypovej zeminy
1 (piesok)
2 (štrk piesčitý)
3 (hrubozrnný drvený štrk)
3.2

Typ povrchovej ochrany
PVC
0%
0.9 %
12.5 %

PA6
0%
0%
11.3%

Hodnoty dlhodobej ťahovej pevnosti

Nakoľko oceľové prvky nepodliehajú krípu, ktorý je pri polymérových geomrežiach jedným
z najvýraznejším redukčným činiteľom, je pomer dlhodobej a krátkodobej ťahovej pevnosti
závislý prevažne od redukčného súčiniteľa poškodenia pri inštalácii. Redukčné súčinitele pre
PVC a PA6 sú napriek tomu, že ochrana PA6 vykazuje lepšie mechanické vlastnosti stanované
na strane bezpečnosti a sú na tej istej úrovni ako u PVC. Hodnoty redukčných súčiniteľov sú
uvedené v tabuľke Tab. 2, výsledné dlhodobé návrhové ťahové pevnosti sú uvedené v tabuľke
Tab. 3.
Tab. 2 – Hodnoty parciálnych redukčných súčiniteľov oceľovej výstužnej siete
Tab. 2 – Values of partial safety factors of steel wire mesh reinforcement

Redukčný súčiniteľ

Hodnota

Poznámka

RFCR - redukčný faktor pre kríp 120 rokov

1,0

oceľ nepodlieha krípu

RFID - redukčný faktor pre poškodenie pri inštalácii

1,0
1,05
1,15

platí pre piesky triedy S1-S5
platí pre štrky triedy G4-G5
platí pre štrky triedy G1-G3

RFCH -redukčný faktor pre chemizmus prostredia

1,05

RFM - redukčný faktor materiálu

1,04

RF – celkový redukčný faktor

1,09
1,14
1,26

platí pre piesky triedy S1-S5
platí pre štrky triedy G4-G5
platí pre štrky triedy G1-G3

Tab. 3 – Hodnoty krátkodobej a dlhodobej návrhovej ťahovej pevnosti oceľovej výstužnej siete
Tab. 3 – Values of short-term and long-term design tensile strength of steel wire mesh

Typ výstužnej siete

Krátkodobá Dlhodobá
ťahová
ťahová
pevnosť
pevnosť
[kN/m]
[kN/m]

Poznámka

Terramesh – 8x10, 2,7mm PVC/PA6

50

45,79
43,86
39,82

platí pre piesky triedy S1-S5
platí pre štrky triedy G4-G5
platí pre štrky triedy G1-G3

Terramesh Light – 8x10, 2,2mm PVC/PA6

35

32,05
30,70
27,78

platí pre piesky triedy S1-S5
platí pre štrky triedy G4-G5
platí pre štrky triedy G1-G3
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Záver

Cieľom tohto príspevku bolo predstaviť najrozšírenejšie typy povrchových ochrán oceľových
drôtených výrobkoch používaných v inžinierskom staviteľstve. Typ a voľbu povrchovej ochrany
je potrebné zvážiť vzhľadom na prostredie, kde bude konštrukcia zabudovaná ako aj
požadovanú životnosť. Na trhu sú v súčasnosti nové vyspelé formy povrchových ochrán na
báze organických polymérov ako PVC a PA6, s ktorými je možné splniť požiadavku investora až
na 100-ročnú životnosť konštrukcií. V odbornej praxi sa dosť často polemizuje nad
mechanickými vlastnosťami organických ochrán a vplyvu zásypového materiálu na poškodenie
pri hutnení, prípadne pri plnení drôtokamenných košov. Táto problematika je obsiahnutá v
druhej časti článku, z ktorej vyplýva, že v určitých prípadoch môže dosť k poškodeniu
polymérnej ochrany, ale miera poškodenia je zvyčajne zanedbateľná a navyše je zohľadnená v
dlhodobej návrhovej ťahovej pevnosti oceľovej siete. Do úvahy je potrebné brať aj fakt, že
polymérová ochrana je aplikovaná ako prídavná, nakoľko sa pod ňou nachádza metalická
ochrana Zn+Al, ktorá sa niekedy používa ako finálna povrchová ochrana.
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