
PROJEKT REKONSTRUKCE
MOSTU STÖRBRÜCKE 
SYSTÉMEM PHENICS 

Proslulý dodavatel v oblasti průmyslového lakování spol. SURFACE

PROTECTION,  se sídlem v německém Hannoveru, získal zakázku na

rekonstrukci mostu Storbrucke o celkové délce cca 1,160 m na dálnici

A 23. Projekt spočíval v otryskání starého nátěru o průměrné tloušťce

400 µm, rehabilitaci konstrukce a nanesení ochranného nátěru proti

korozi. Celkový povrch, který se měl ošetřit, měřil asi 12 500 m².

Spol. SURFACE PROTECTION přitom čelila několika výzvám. U projektu

byl požadavek na dokončení v krátké lhůtě. Otryskávací a nátěrové práce

proto musely být velmi účinné a musely splňovat vysoké požadavky

kvality. Most je postaven na řece Stor, kde je hodně zeleně. Pro ochranu

životního prostředí a zvýšení účinnosti bylo nutné  snížit množství

prachu a odpadu z otryskávacích a nátěrových prací během

rekonstrukce.

„Dali jsme přednost systému

Phoenics, protože významně snížil

manuální operace, nemluvě o

úsporách souvisejících s

odstraňováním odpadu a dopravou.

Díky používání Phenicsu jsme snížili

množství odpadu, přepravní náklady a

fyzickou námahu zaměstnanců na

místě. Systém Phenics se osvědčil a

použil bych jej znovu v nastávajících

vhodných projektech."

Mr. Moldenhauer  Projektový manažer

ze spol. SURFACE PROTECTION
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Spol. SURFACE PROTECTION  se pro splnění těchto úkolů

rozhodla zkombinovat řadu pokročilých inženýrských

technologií a technologií přípravy povrchu a nátěru.  Pro

vytvoření účinnosti a zajištění kvality pro dosažení optimálního

povrchového profilu se rozhodli se pro ocelové brusivo od

německé spol. WINOA, určené speciálně pro tryskání

vzduchem. Použitý nátěrový systém dodala spol. HEMPEL,  měl

zajistit maximální ochranu proti korozi a její kontrolu a docílit

prodloužené životnosti mostu.

Použití ocelového brusiva vyžadovalo především pevný

bezpečnostní obal, aby brusivo zůstalo uvnitř zapouzdření. Pod

mosty byly navrženy a instalovány čluny, které obsáhly celou

pracovní oblast.  Zadruhé se zde vyžadovaly sací a recyklační

systémy. Z tohoto důvodu se spol. SURFACE PROTECTION

spolehla na PHENICS,  značku spol. WINOA , zajišťující

komplexní záruční a technický servis.  Stroje byly instalovány

pod most a pomocí vysoké sací síly bylo možné obnovit

použitou drť. Potom byla drť vedena do recyklačního systému,

kde byla očištěna, oddělena magnetickým separátorem od

částic nátěru a magnetických materiálů a převedena zpět do

systému. Tímto způsobem obsluha neplnila tryskací nádoby

ručně, ty byla automaticky plněny recyklačním systémem.

Hlavní výhodou použití recyklované drtě bylo drastické snížení

tvorby odpadu. Kdyby se spol. SURFACE PROTECTION

rozhodla 

pro použití brusiva na jedno použití,  znamenalo by to kolem

625 tun odpadu, protože na ošetření 1 m² se používá přibližně

50 kg brusiva bez jakékoliv možnosti recyklovatelnosti. To by

mělo za následek závažné operace spočívající v odvozu

odpadu, dalších nákladů souvisejících s přepravou a likvidací

odpadu, nemluvě o škodě na životním prostředí díky nadměrné

tvorbě odpadu. Použití ocelového brusiva však spol. SURFACE

PROTECTION  zakoupila pouze 15 tun brusiva a vzniklý odpad

se snížil na 13 tun. 

Aby uspokojilo obecnou poptávku, hledá odvětví staveb silnic

a mostů dlouhodobá řešení pro zachování a rekonstrukce

starých mostů a konstrukce nových, přitom musejí být pro

dosažení lepší časové a nákladové efektivity použity nové

technologie při současné ochraně přírody díky ekologicky

šetrným řešením jako je recyklace.
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