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Problems with anticorrosion coatings of
bridge equipment elements
Poniżej przedstawiono problem wadliwości zabezpieczenia antykorozyjnego w zakresie malarskich powłok
ochronno - dekoracyjnych wykonywanych na stalowych elementach barier zabezpieczonych uprzednio poprzez
ocynkowanie metodą zanurzeniową na gorąco. Wykorzystując przykłady pochodzące z różnych obiektów
przedstawiono powtarzający się problem delaminacji powłok malarskich, niezależny od rodzaju zastosowanych
wyrobów lakierniczych oraz znacznego rozwoju korozji na odsłanianym podłożu cynkowym. Zwrócono również
uwagę na przypadki nieprawidłowości dotyczące tych samych elementów, ale związane z brakiem właściwego
nadzoru w czasie realizacji robót antykorozyjnych.
Słowa kluczowe: farba proszkowa, farba proszkowa poliestrowa, obiekt mostowy, bariera ochronna na mostach,
powłoka malarska na stali ocynkowanej, zabezpieczenie typu duplex, wady powłok malarskich, błędy realizacji

Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment elements
The problem of defective corrosion protection concerning paint, protective and decorative coatings of steel barriers
elements, made on hot dip galvanized coating, is presented in the paper. Examples taken from various objects represent
a recurring problem of the coating system delamination, regardless of the nature of the paint products and resulting
with significant growth of corrosion on the zinc surface. Attention was also drawn to other cases of irregularities
concerning the same elements, but occurring due to lack of proper supervision during the execution of corrosion
protection works.
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