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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto časti MGS-S-REF-E-2.5 je katódová ochrana, t. j. riešenie ochrany 
kovových konštrukcií v koróznom prostredí (uložených v pôde) zámerným vytvorením 
elektrického obvodu, v ktorom je chránený predmet katódou.  
 
Súvisiace časti a kapitoly: 

 MGS-S-REF-E-7.2, 

 MGS-S-REF-E-7.1, 

 MGS-S-REF-E-3.6, 

 MGS-S-REF-E-2.3, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-2.5 nahrádza: 
kapitola MGS-S-REF-E-2.5 je novou normou v systéme podnikových noriem MGS-S-REF-
E. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-2.5 bola vypracovaná útvarom Rozvoj projektov - Skupina 
projektových inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Katódová ochrana: je protikorózna technika, pri ktorej sa spomalenie alebo potlačenie 
korózneho pochodu dosahuje polarizáciou chráneného kovu posunom potenciálu 
v negatívnom smere, až nastane potenciál rovnováhy pri takej koncentrácii iónov, ktorá je 
považovaná za kritérium prakticky nulovej korózie. 
 

Systém katódovej ochrany: je ucelený systém, vrátane aktívnych a pasívnych prvkov, 
ktorý zabezpečuje katódovú ochranu. 
 
Stanica katódovej ochrany: je stanica katódovej ochrany s vonkajším zdrojom prúdu 
alebo stanica katódovej ochrany s galvanickou anódou. 
 
Galvanická anóda: je elektróda, ktorá zabezpečuje prúd pre katódovú ochranu 
galvanickou činnosťou. 
 
Stanica katódovej ochrany s galvanickými anódami: je stanica, ktorá obsahuje 
zariadenia a komponenty, potrebné na zabezpečenie katódovej ochrany pomocou 
galvanických anód; medzi tieto komponenty a zariadenia patria galvanické anódy, káble a 
skúšobné zariadenia. 
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Stanica elektrickej polarizovanej drenáže: je stanica, ktorá obsahuje zariadenia a 
komponenty na zabezpečenie zvodu bludného prúdu z ovplyvnenej konštrukcie k zdroju 
jednosmerného bludného prúdu. 
 
Elektrická drenáž: je odvedenie bludného prúdu na inú konštrukciu pomocou účelovo 
vytvoreného prepojenia. 
 
Obsyp anódy, obloženie anódy: je materiál s nízkym merným odporom, ktorý môže 
zadržiavať vlhkosť a ktorý bezprostredne obklopuje anódu, uloženú v pôde, s cieľom znížiť 
účinný odpor anódy proti elektrolytu. 
 
Konštrukcia uložená v pôde: je akékoľvek kovové zariadenie, osadené alebo uložené 
pod povrchom pôdy alebo postavené na povrchu pôdy a potom zakryté zeminou. 
 
Elektrolyt: je kvapalina alebo kvapalná zložka prostredia (napr. pôdy), v ktorom sa prietok 
elektrického prúdu uskutočňuje pohybom iónov. 
 
Chránená konštrukcia: je zariadenie, na ktorom sa účinne aplikuje katódová ochrana. 
 
Konštrukcia: je kovové zariadenie s ochranným povlakom alebo bez neho, ktoré je v 
kontakte s elektrolytom (napr. pôdou, vodou). 
 
Potenciál konštrukcia-elektrolyt, elektródový potenciál: je potenciálový rozdiel medzi 
konštrukciou a špecifikovanou referenčnou elektródou, ktorá je v kontakte s elektrolytom 
na mieste dostatočne blízkom k danej konštrukcii, ale sa jej bezprostredne nedotýka. 

3. Katódová ochrana 

3.1 Princípy 

3.1.1 Katódová ochrana je založená na spomalení anodickej reakcie pri posune 
potenciálu v negatívnom smere. Kov sa pri nej stáva korózne odolnejší v dôsledku 
dosiahnutia potenciálu, ktorý termodynamicky zodpovedá potenciálu rovnováhy medzi 
kovom a iónmi v roztoku. 

3.1.2 Základom katódovej ochrany je vytvorenie elektrického obvodu (jednosmerného 
prúdu), v ktorom je v koróznom prostredí chránený predmet katódou a korózny proces sa 
riadi tým, že sa anodická reakcia presunie na pomocnú anódu.  

3.1.3 Z aktívnych ochrán, pri ochrane konštrukcií uložených v zemi, využívať katódovú 
ochranu s vonkajším zdrojom prúdu, katódovú ochranu s galvanickými - obetovanými 
anódami, prípadne ochranu elektrickými drenážami (v oblasti s blúdivými prúdmi), alebo 
ich kombinácie: 

a) ochrana vonkajším zdrojom prúdu sa dosiahne tak, že vypočítaným prúdom 
sa splnia podmienky stabilizácie kovu v danom prostredí, 

b) ochrana obetovanou anódou spočíva vo vodivom spojení chráneného kovu s 
iným kovom, ktorý má v danom prostredí výrazne nižší potenciál. Takto sa 
vytvorí galvanický článok, v ktorom sa chránený kov stáva katódou (nekoroduje) 
a ochranný kov, ako anóda, sa pomaly rozpúšťa. Ochranný prúd sa získava z 
chemickej reakcie rozpúšťania, pri ktorej sa uvoľňujú elektróny. Keďže 
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rozpúšťanie anódy je spojené s úbytkom jej hmotnosti, nazýva sa aj "obetovaná". 
 
 

 
 
Princíp katódovej ochrany  a) vonkajším zdrojom prúdu, b) obetovanou anódou 
 

3.2 Požiadavky na systém 

3.2.1 Použitie katódovej ochrany riešiť v závislosti od: 

 veľkosti a tvaru konštrukcie, 

 typu povlaku konštrukcie, 

 agresívneho pôsobenia pôdy a jej merného odporu, 

 interferencie, spôsobenej jednosmerným a striedavým prúdom, 

 technických a ekonomických kritérií, 

 slovenskej legislatívy a týchto MOL noriem. 

3.2.2 Žiadne z opatrení, realizovaných v zmysle požiadaviek tejto normy, nesmie 
nepriaznivo ovplyvniť bezpečnú prevádzku chránenej konštrukcie. 

3.2.3 Na zabezpečenie katódovej ochrany je nevyhnutné splniť ďalej uvedené podmienky: 

3.2.3.1 Elektrické prepojenie 
Chránené zariadenia alebo chránený úsek zariadení musia byť elektricky prepojené. 
Prepojenie musí zabezpečiť nízky elektrický odpor zariadenia v pozdĺžnom smere 
a súčasti, ktoré môžu túto hodnotu zvýšiť, musia byť premostené, napr. pomocou Cu 
káblov s dostatočným prierezom.  

3.2.3.2 Elektrické odizolovanie 
Pri ochrane konštrukcií s ochranným povlakom dodržať zásadu, aby kov nebol v dotyku 
s nechránenými časťami konštrukcie alebo s inými zariadeniami, uloženými v pôde. Je 
potrebné zabrániť priamemu prepojeniu s uzemňovacími systémami. 
Keď túto podmienku nie je možné splniť, je pri navrhovaní systému katódovej ochrany 
nevyhnutné brať do úvahy danú konštrukciu ako jeden celok. 

3.2.3.3 Vonkajší povlak 
Konštrukcie, ktoré majú byť chránené, vybaviť vhodným vonkajším povlakom. Dobrý 
vonkajší povlak znižuje potrebnú hodnotu ochranného prúdu, zlepšuje rozdelenie prúdu, 
zväčšuje chránenú plochu a znižuje interferenciu proti cudzím konštrukciám.  
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Pri konštrukciách, ktoré sú bez povlaku alebo s nedostatočným povlakom, je potrebné pri 
aplikácii katódovej ochrany dbať aj na zabránenie elektrickej interferencie. 

3.2.4 Ochrana pred bleskom 
Katódovo chránené konštrukcie napojiť na systém ochrany pred bleskom alebo na 
konštrukciu, ktorá je sama prepojená s týmto systémom prostredníctvom vhodného 
zariadenia (napr. iskrišťa). 

3.3 Systémy katódovej ochrany 

3.3.1 Stanice katódovej ochrany s vonkajším zdrojom prúdu 

3.3.1.1 Výber umiestnenia 
a) zariadenia s vonkajším zdrojom prúdu pozostávajú najmä z týchto častí: 

 z usmerňovačov alebo iných jednosmerných napájacích zdrojov, 

 z uzemňovacích anód, 
b) umiestnenie systémov s vonkajším zdrojom prúdu vyberať s ohľadom na tieto 

faktory: 

 na dostupnosť zdroja nízkeho napätia, 

 na požadovanú hodnotu ochranného prúdu, 

 na najnižší možný merný odpor pôdy v oblasti uzemňovacej anódy, 

 na ľahký prístup k inštalácii, 

 na dostatočnú vzdialenosť uzemňovacích anód od cudzích zariadení, aby sa 
interferencia znížila na minimum, 

 na dostatočnú vzdialenosť uzemňovacích anód od chránenej konštrukcie, 

 na nebezpečné priestory (klasifikácia podľa STN EN 60079-10), 
c) zariadenia s vonkajším zdrojom prúdu musia byť umiestnené mimo nebezpečných 

priestorov. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné, musia tieto inštalácie 
spĺňať požiadavky STN EN 60079-14, 

d) na ochranu pred náhodným dotykom s komponentmi, ktoré sa prevádzkujú pod 
napätím a na ochranu pred vysokým dotykovým napätím (nad 50 V), ktoré môže pri 
poruche pretrvávať, je potrebné prijať preventívne opatrenia. 

3.3.1.2 Usmerňovače alebo iné napájacie jednotky 
Pri návrhu usmerňovačov alebo iných zdrojov brať do úvahy najmä tieto hľadiská: 

 pripojenie k zdroju striedavého prúdu, 

 typ usmernenia, 

 meracie prístroje,  

 reguláciu na výstupe, 

 odstrániteľné spojenie, umožňujúce vloženie taktovača, 

 príslušné elektrotechnické a bezpečnostné požiadavky, 

 ochranné opatrenia proti možnej vysokonapäťovej interferencii, 

 obsah striedavého prúdu na výstupe jednosmerného prúdu (činiteľ zvlnenia), 

 ochranu proti vplyvom prostredia. 

3.3.1.3 Anódové uzemnenie s vonkajším zdrojom prúdu 
a) typ uzemňovacích anód systémov ochrany s vonkajším zdrojom prúdu môže byť: 

 povrchový, 
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 hĺbkový, 
b) anódové uzemnenie má byť tvorené jednou alebo niekoľkými anódami, 
c)  pre anódy použiť tieto materiály: 

 zliatina Fe-Si (ferosilit), 

 grafit, 

 oxidy kovov, 

 vodivé polyméry, 

 oceľ, 
d) spoj kábla s hlavou anódy dôsledne zaizolovať, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti 

a následnej korózii, 
e) použiť izolačné materiály dlhodobo odolné proti chemickému a fyzikálnemu 

pôsobeniu elektrolytu, 
f) anódy zabezpečiť vhodným obsypom, 
g) uzemňovacie anódy ukladať do pôdy s nízkym merným odporom, 
h) pri povrchových uzemňovacích anódach s vysokým výstupným prúdom a pri 

hĺbkových uzemňovacích anódach brať do úvahy odvetrávanie, 
i) pri výbere materiálov anód a obsypu brať do úvahy vplyv ich rozpúšťania na životné 

prostredie. 

3.3.2 Stanice s galvanickými anódami 

3.3.2.1 Galvanické anódy použiť iba pri konštrukciách s možnosťou nízkeho ochranného 
prúdu (IP) a pri nízkom mernom odpore pôdy. 

3.3.2.2 Galvanické anódy použiť aj v prípadoch, kde nie je dostupný zdroj elektrickej 
energie alebo jeho zriadenie by bolo neekonomické. 

3.3.2.3 Pre pôdu a sladkú vodu použiť ako materiál anód predovšetkým horčík a zinok. 

3.3.2.4 Do poloslanej vody ako materiál anód použiť zliatiny zinku a hliníka. 

3.3.2.5 Na udržanie výstupného prúdu podľa možnosti na konštantnej hodnote a na 
dosiahnutie nízkeho zemného odporu sa musia galvanické anódy uložiť do 
vhodného bezuhlíkového obsypu s nízkym merným odporom. 

3.3.2.6 Pri výbere materiálu anód a obsypu brať do úvahy vplyv ich rozpúšťania na 
prostredie. 

3.3.2.7 Aby bolo možné merať vypínacie potenciály a anódový prúd, musia byť 
galvanické anódy pripojené do meracieho objektu. 

3.3.2.8  Galvanické anódy nie sú vhodné na používanie v oblastiach s interferenciou 
spôsobenou jednosmerným prúdom a/alebo so stálou interferenciou striedavým 
prúdom.  

3.3.3 Káble 

3.3.3.1 Izoláciu káblov voliť tak, aby sa splnili požiadavky, vyplývajúce z podmienok 
prostredia, napr. pri uložení v pôde alebo vo vode. 
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3.3.3.2 Na pripojenie chránených konštrukcií, anód s vonkajším zdrojom prúdu, 
galvanických anód a meracích objektov sa musia použiť káble určené na 
uloženie v pôde. Tieto káble nemajú mať kovové pancierovanie. 

3.3.3.3 Prierez káblov sa určí podľa týchto kritérií: 
a) podľa technicky prijateľných úbytkov napätia, 
b) podľa mechanickej pevnosti, 
c) podľa hospodárnosti. 

3.3.3.4 Celkový prierez použitých káblov nesmie byť menší ako nasledujúca špecifikácia: 
a) systémy s vonkajším zdrojom prúdu 

 kábel k chránenej konštrukcii: 10 mm2 Cu, 

 kábel k uzemňovacej anóde: 4 × 2,5 mm2 Cu alebo 10 mm2 Cu, 
b) systémy s galvanickými anódami 

 kábel k chránenej konštrukcii: 4 mm2 Cu, 

 kábel k jednotlivej anóde: 2,5 mm2 Cu, 
c) iné inštalácie 

 kábel na meranie potenciálu: 2 × 2,5 mm2 Cu alebo 6 mm2 Cu, 

 kábel na meranie prúdu v potrubí: 4 × 2,5 mm2 Cu, 

 prepájací kábel: 4 × 2,5 mm2 Cu alebo 6 mm2 Cu. 

3.3.3.5 Vodiče, označené ako ochranné uzemňovacie vodiče, sa smú používať iba na 
tento účel. 

3.3.3.6 Každá žila alebo kábel s odlišnou funkciou sa musia ku konštrukcii pripojiť 
osobitne. 

3.3.4 Stanice elektrickej polarizovanej drenáže 
 
O týchto staniciach uvažovať už vo fáze projektovania; ich nevyhnutnosť a špecifikáciu je 
však možné určiť aj pri záverečných skúškach systému katódovej ochrany alebo počas 
jeho prevádzkovania. 

4. Návrh a realizácia katódovej ochrany 

4.1 Základné údaje pre projektovanie 

4.1.1 Údaje o konštrukcii 

4.1.1.1 Zistiť plochu povrchu konštrukcie výpočtom z výkresov s uvedenými rozmermi 
alebo z informácií od výrobcu konštrukcie. 

4.1.1.2 Získať podrobné údaje o iných konštrukciách v blízkosti danej konštrukcie, 
uložených v pôde alebo vo vode. 

4.1.2 Povlak 
Pri projektovaní brať do úvahy parametre povlaku pred inštaláciou systému katódovej 
ochrany a po nej, priemerný odpor povlaku alebo požiadavky na ochranný prúd. 
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4.1.3 Prostredie 
Do úvahy brať najmä tieto podmienky prostredia: 

a) merný odpor elektrolytu na vhodných miestach a vo vhodných hĺbkach, 
b) špecifické pôdne podmienky (napr. hĺbku zamŕzania), 
c) možnosť elektrických vplyvov (striedavého alebo jednosmerného prúdu), 
d) anaeróbne podmienky a pravdepodobnosť účinku baktérií redukujúcich sírany. 

4.1.4 Dokumentácia skutočného stavu 
Pre všetky komponenty katódovej ochrany musí byť vypracovaná výkresová 
dokumentácia stavebnej časti a časti elektrické inštalácie. 

4.2 Inštalácia systémov katódovej ochrany 

4.2.1 Všeobecne 
Pri inštalácii komponentov systému katódovej ochrany brať do úvahy najmä tieto hľadiská: 

a) pred začatím prác preveriť: 

 zhodu zariadení a komponentov, určených na inštaláciu, s projektom, 

 zhodu miestnych podmienok s projektom, 
b) počas prác preveriť, či inštalácia a komponenty zodpovedajú príslušným predpisom 

vrátane bezpečnostných, 
c) odchýlky od projektu schváliť projektantom a užívateľom, prípadne príslušnou 

oprávnenou osobou, zaznamenať a uviesť v dokumentácii skutočného stavu. 

4.2.2 Káble 

4.2.2.1 Inštaláciu káblov vykonávať v súlade s príslušnými elektrotechnickými 
a bezpečnostnými predpismi a s MGS-S-REF-E normami. 

4.2.2.2 Káble používané na meranie potenciálu majú byť oddelené od káblov vedúcich 
prúd, aby sa zabránilo vzniku chýb vplyvom úbytku napätia. 

4.2.2.3 Vo všetkých systémoch katódovej ochrany inštalovať káble tak, aby sa 
nepoškodila ich izolácia. Káble vkladať do ochranných obalov alebo ich 
dostatočne zakryť a zabezpečiť výstražnými páskami. 

4.2.2.4 Spôsob pripojenia kábla ku konštrukcii musí zabezpečiť, aby: 

 sa nepriaznivo neovplyvnili mechanické vlastnosti konštrukcie, 

 spoj z mechanickej a elektrickej stránky plnil  predpokladaný účel, 

 všetky opravy izolácie sa vykonali tak, aby zabezpečili jej nezhoršené funkčné 
vlastnosti. 

4.2.2.5 Ak je to možné, káblové spojky nepoužívať. Káblové spojky uložené v pôde alebo 
vo vode musia  byť vhodné na trvalé uloženie v tomto prostredí. 

4.2.3 Galvanické anódy 

4.2.3.1 Pri inštalácii galvanických anód skontrolovať: 

 či povaha a merný odpor elektrolytu, v ktorom sa majú anódy umiestniť, 
zodpovedajú projektu, 

 či anóda nie je elektricky tienená od konštrukcie, ktorá má byť chránená, 
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 či sa v prípade, že hrozí nebezpečenstvo interferencie, prijalo nápravné opatrenie, 

 či anódy zodpovedajú špecifikáciám, 

 či pri uložení anód do pôdy vyhovuje materiál použitý na obsyp danému typu 
anód, či je homogénne premiešaný a rovnomerne rozdelený v okolí anódy (v hrúbke 
najmenej 50 mm), 

 či sa balené anódy pred uložením do pôdy dostatočne zvlhčili, 

 či elektrický obvod medzi anódou a konštrukciou nebol na meracom objekte 
spojený skôr, ako prebehli záverečné skúšky. 

4.2.4 Systémy s vonkajším zdrojom prúdu 

4.2.4.1 Pri inštalácii skontrolovať: 

 či povaha a merný odpor elektrolytu, v ktorom sa majú anódy umiestniť, 
zodpovedajú projektu, 

 či anóda nie je elektricky tienená od konštrukcie, ktorá má byť chránená, 

 či od anód nehrozí nebezpečenstvo interferencie proti iným kovovým 
konštrukciám, uloženým v pôde alebo vo vode a ak takéto nebezpečenstvo hrozí, 
zistiť, či sa prijali nápravné opatrenia. 

4.2.5 Stanice s vonkajším zdrojom prúdu 

4.2.5.1 Stanice s vonkajším zdrojom prúdu umiestniť tak, aby boli ľahko prístupné a aby 
boli chránené proti poškodeniu vplyvom prostredia a proti elektrickému 
poškodeniu. 

4.2.5.2 Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s týmito odporúčaniami: 

 umiestniť stanicu mimo nebezpečných priestorov alebo použiť vhodné 
bezpečnostné zariadenie (napr. materiály odolné proti vznieteniu, pretlakové skrine a 
pod.), 

 uzemniť všetky kovové časti stanice, ktoré nemajú byť pod napätím. 

4.2.5.3 Pri automaticky riadených staniciach s vonkajším zdrojom prúdu je potrebné 
vybrať a zaznamenať umiestnenie snímacej elektródy. 

4.2.5.4 Na skrini stanice majú byť umiestnené nasledujúce označenia: 

 bezpečnostné tabuľky, upozorňujúce na nebezpečenstvo úrazu elektrickým 
prúdom, 

 štítky, identifikujúce majiteľa alebo prevádzkovateľa stanice a zariadenia. 

4.2.6 Anódové uzemnenie 

4.2.6.1 Skontrolovať, či rozmery anód zodpovedajú údajom uvedeným v projekte. 

4.2.6.2 Ak sa použije obsyp, je potrebné skontrolovať, či: 

 je vhodný, 

 bol správne pripravený, 

 obsyp je v dostatočnom množstve a homogenite, 

 hore uvedené parametre spĺňajú požiadavky špecifikácie projektu. 
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4.2.7 Vedenie k anódovým uzemňovačom 

4.2.7.1 Skontrolovať neporušenosť izolácie káblov spájajúcich prvky anódového 
uzemnenia so zdrojom prúdu.  

4.2.7.2 Elektrický obvod medzi anódovým uzemňovačom a danou konštrukciou cez 
usmerňovač nezapojovať pred skončením záverečných skúšok. 

4.2.8 Meracie objekty 

4.2.8.1 Meracie objekty umiestniť na ľahko prístupných miestach, musia byť zreteľne 
viditeľné a chránené proti poškodeniu. 

4.2.8.2 Meracie objekty umiestniť, vzhľadom na nebezpečenstvo iskrenia, mimo 
nebezpečných zón. 

4.2.8.3 Ak má byť merací objekt umiestnený v priestoroch klasifikovaných podľa STN EN 
60079-10 ako nebezpečné, musí vyhovovať certifikačným a prevádzkovým 
požiadavkám pre príslušnú nebezpečnú zónu. 

4.2.9 Stanice elektrickej polarizovanej drenáže 

4.2.9.1 Stanice elektrickej polarizovanej drenáže umiestniť na ľahko prístupných 
miestach a  chrániť proti poškodeniu. 

4.2.9.2 Pre bezpečnosť obsluhy stanice elektrickej polarizovanej drenáže umiestňovať 
iba na miestach s prístupom pre obsluhu. 

4.3 Záverečné skúšky 

4.3.1 Kontrola pred spustením do prevádzky 

4.3.1.1 Skontrolovať: 

 či sú všetky inštalácie v súlade s projektom, 

 pripojenie káblov, 

 bezpečnostné opatrenia (ochranu pred dotykom, ochranu proti blesku, ochranu 
proti výbuchu). 

4.3.1.2 Pri jednosmerných pripojeniach k usmerňovačom skontrolovať správnu polaritu. 

4.3.2 Overenie funkčnosti katódovej ochrany 

4.3.2.1 Po dosiahnutí dostatočného kontaktu chránenej konštrukcie so zemou a po 
uplynutí potrebného času na polarizáciu skontrolovať funkčnosť katódovej 
ochrany. 

4.3.2.2 Kontrolu funkčnosti nainštalovaného systému katódovej ochrany rozdeliť na dve 
časti: 

a) na kontrolu prístrojového vybavenia, napr. vizuálna kontrola usmerňovača, merania 
výstupov usmerňovača, kontrola mechanickej celistvosti meracieho objektu, 

b) na meranie na konštrukcii, napr. meranie potenciálu konštrukcia-elektrolyt, funkčné 
kontroly aplikovanej katódovej ochrany a funkčné kontroly drenážneho zariadenia. 
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4.3.3 Dokumentácia o inštalácii a záverečných skúškach 

a) výkresy skutočného stavu konštrukcie, vrátane susedných konštrukcií, ktoré 
súvisia so systémom katódovej ochrany, 

b) projekt katódovej ochrany s výkresmi skutočného stavu inštalácie a všetkými 
detailmi, súvisiacimi s katódovou ochranou konštrukcie, 

c) výsledky meraní interferencie, vykonaných na blízkych zariadeniach, 

d) podrobné údaje o prevádzke a nastavení zariadenia a výsledky všetkých meraní, 
vykonaných pred záverečnými skúškami a po nich, 

e) popis inštalácie s detailmi a odkazmi na materiály, ako aj informácie, potrebné pre 
správnu prevádzku a údržbu inštalácie, napr. periodicitu kontrol systému. 

Výsledné údaje slúžia ako podklad pre následné kontroly, ktoré sa majú realizovať na 
danej konštrukcii a preto je potrebné ich zapísať a uchovať. 

4.4 Kontroly počas prevádzky systému 

4.4.1 Uskutočnenie kontroly 

4.4.1.1 Účinnosť katódovej ochrany posudzovať porovnávaním skutočných nameraných 
hodnôt s referenčnými hodnotami ochrany. 

4.4.1.2 Za referenčné hodnoty sa považujú hodnoty, ktoré boli namerané na staniciach 
katódovej ochrany a na meracích objektoch v období záverečných skúšok 
a počas prevádzky v nasledujúcich rokoch. 

4.4.1.3 Hodnoty namerané po rekonštrukcii systému a obnove účinnosti katódovej 
ochrany sa považujú za nové referenčné hodnoty. 

4.4.1.4 Odporúčané intervaly kontroly systému katódovej ochrany: 

a) stanice s galvanickými anódami - raz ročne alebo častejšie, ak to vyžadujú 
prevádzkové podmienky, 

b) stanice s vonkajším zdrojom prúdu - každé 3 mesiace alebo častejšie, ak to 
vyžadujú prevádzkové podmienky, 

c) stanice elektrických polarizovaných drenáží - raz mesačne alebo častejšie, 
v prípade silných bludných prúdov, 

d) prepojenie s cudzími konštrukciami - raz ročne alebo častejšie, ak to 
vyžadujú prevádzkové podmienky, 

e) jednosmerné oddeľovacie zariadenia a uzemňovacie systémy - raz ročne 
alebo častejšie, ak to vyžadujú prevádzkové podmienky, 

f) bezpečnostné a ochranné zariadenia - raz ročne alebo častejšie, ak to 
vyžadujú prevádzkové podmienky a nastavenie istiacich prvkov a prístrojov. 

 

 

 


