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Amendment 
 

TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 
z 29. 1. 2014 a Změna 1 z 21. 2. 2018 se mění takto: 
 
 
Článek 5.3.2 se nahrazuje zněním: 
 

Kritérium tloušťka páskové plastové izolace 
 
Tloušťka páskové plastové izolace se volí podle průměru potrubí. Předepsané celkové tloušťky páskových izolací 
podle průměru potrubí jsou uvedeny v Tabulce 3. 

 
Tabulka 3 – Předepsané celkové tloušťky páskových izolací 

 

DN potrubí 
Celková tloušťka 

[mm] 
Počet vrstev páskové izolace 
(vnitřní páska + vrchní páska) 

Počet vrstev páskové izolace 
(jednopáskový systém)  

do 200 včetně 2 2+2 2 

nad 200 do 600 včetně 2 2+2 2 

nad 600 do 1000 včetně 2,5   2+3*) 3 

nad 1000 do 1200 včetně  3   2+4*) 3 

nad 1200 do 1400 včetně 4   2+4*) 4 

*)  Při splnění všech níže uvedených požadavků je možné upustit od zvýšeného počtu vrstev vnější pásky a pro tyto 
dimenze použít rovněž systém 2+2: 
– příprava povrchu je provedena suchým abrazivním otryskáním na stupeň čistoty alespoň Sa 2½; 
– izolování je prováděno automatickými ovíjecími stroji; 
– šířka použité vnitřní i vnější pásky nepřesáhne 10 cm; 
– alespoň vnitřní páska musí být třívrstvá (adhezivum je naneseno na obou stranách nosiče); 
– celková tloušťka izolačního systému bude splňovat požadavky Tabulky 3 podle dimenze potrubí; 
– Izolované potrubí bude před zahrnutím opatřeno dodatečnou mechanickou ochranou minimálně ve formě 

geotextílie dle bodu 5.6.3.4. 

Poznámka: 2 vrstvy pásky se docílí jedním ovinem s minimálním 50% překrytím. 3 vrstvy pásky se docílí buď jedním 
ovinem pásky s minimálním 50% překrytím a jedním ovinem pásky s minimálním 10% překrytím, nebo jedním ovinem 
s minimálním 67% překrytím. 4 vrstvy se docílí dvěma oviny s 50% překrytím. 

 
 

Článek 5.3.4 se nahrazuje zněním: 
 

Kritérium typ zásypové zeminy  
 
Dále se přihlíží k typu zásypové zeminy (viz Tabulka 1). Podle odolnosti proti mechanickému namáhání se 
páskové izolace dělí do třech tříd: 
–  Třída A izolace mající nízkou odolnost vůči mechanickému namáhání;  
–  Třída B izolace mající střední odolnost vůči mechanickému namáhání;  
–  Třída C izolace mající vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání. 
 
Zvýšený počet vrstev páskové izolace podle Tabulky 3 je možné nahradit dodatečnou mechanickou ochranou, 
která pevně přiléhá k izolaci (např. cementované pásky). 
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