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Skupina	Sodian	byla	založena	roku	1981	v	rakouském	Vorchdorfu	a	je	v	současné	době	aktivní	po	celé	
Evropě	v	oblasti	techniky	vysokotlakého	čištění	vodou.	V	Evropě	patří	mezi	špičku	na	trhu	mezi	firmami,	
které	od	základů	ovládají	oblast	techniky	vysokotlakého	čištění	vodou.	

Jasným	cílem	skupiny	je	být	technologickou	špičkou	v	co	možná	nejvíce	oblastech.
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S	našimi	speciálními	velkoplošnými	čisticími	stroji	můžeme	provádět	práce	na	odstraňování	značení	vše-
ho	druhu.	Díky	našemu	technickému	řešení	„postřikovací	lišty“	jsme	schopni	odstraňovat	značení	o	šířce	
15	cm	–	100cm	v	jednom	pracovním	průchodu.

Oblast využití

• Silniční	značení

• Plošná	značení	(letiště)

• Barevné	znečištění	jízdních	drah

• Odstraňování	vodícího	značení	na	 

betonových	a	asfaltových	jízdních	drahách

Odstraňování značení

Výhody

• Povrch	vozovky	se	na	rozdíl	od	zpracování	

frézami	nezdrsňuje

• Použitá	postřikovací	voda	a	odstraněné	zna-

čení	jsou	okamžitě	odsávány

• Žádný	vznik	prachu

• Není	zapotřebí	zametací	stroj

Optické	řízení	vyvinuté	v	naší	firmě	umožňuje	značko-
vacímu	vozidlu	přesně	automaticky	sledovat	čáry	a	při-
tom	protokolovat	zpracovanou	plochu	pro	vyúčtování.

Postřikovací	voda	a	všechny	uvolněné	materiály	(po-
vlaky,	nátěry,	barevné	části	atd.)	jsou	na	100	%	zachy-
ceny	do	nádrže	nečistot	o	objemu	10	000	litrů	umístě-
né	na	vozidle.

Mohou	tak	být	v	souladu	se	zákony	odevzdány	k	likvi-
daci.	Díky	osazení	speciálními	tryskami	a	jejich	uspo-
řádání	je	možné	se	optimálně	přizpůsobit	podkladu	a	
nepoškodit	ani	povrchy	ani	výplně	spár.

Díky	naší	technice	jsme	schopni	provádět	práce	až	do	
teploty	-10	stupňů.
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Reference

460	000	bm	 odstraněného	barevného	značení	na	vozovkách
	 	 Turecko,	oblast	Istanbul,	Ankara,	Antalya
350	000	bm	 odstraněného	na	asfalt	za	studena	stříkaného	plastového	značení
	 	 Itálie	A1,	A1,	A21
600	000	bm		 odstranění	barevného	značení	na	dálnici
	 	 Itálie	A22	Brenner	až	Campogalliano
200	000	bm		 Česká	rep.	D1,	D2,	D35

Různá	odstraňování	značení	na	dálnicích	a	silnicích	v	Rakousku,	Itálii,	Německu,	Česká	rep.

Odstraňování	barevných	čar Odstraňování	značení	na	letišti

Odstranění	zbytků	laku	na	asfaltové	jízdní	dráze	okruhu	MS
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Úprava podkladů otryskáním kuličkami a vodou

S	 našimi	 speciálními	 velkoplošnými	 čisticími	 stroji	 a	 přístroji	 na	 otryskávání	 kuličkami	 můžeme	
zpracovávat	 a	 připravovat	 povrchy	 vozovek	 podle	 přání	 zákazníků.	 Zesvětlení	 asfaltových	 a	 be-
tonových	 vozovek,	 zdrsnění	 nebo	 jednoduše	 jen	 čištění	 silného	 znečištění.	 To	 vše	 patří	 k	 našim	 
možnostem	pro	provozovatele	silnic.	Pro	jednotlivé	oblasti	použití	se	hodí	kuličkové	otryskávací	přístroje	
a	vysokotlaké	vodní	trysky	v	nejrůznějším	provedení.

Otryskávání kuličkami:
Tímto	postupem	je	možné	zpracovávat	všechny	suché,	odmaštěné,	ale	výhradně	vodorovné	plochy.	Vý-
hodou	otryskávání	kuličkami	je	povrchové	otevření	zrnité	struktury,	čímž	dochází	ke	zesvětlení	vozovky.	
S	touto	metodou	se	dosahuje	výrazného	zlepšení	přilnavosti	na	všech	površích.	Optimalizace	přilnavosti	
na	nebezpečných	místech	má	pro	provozovatele	silnic	velký	význam.	Další	oblastí	použití	jsou	zkušební	
a	závodní	dráhy,	na	kterých	je	po	celé	ploše	zapotřebí	homogenní	přilnavost	pro	srovnávací	měření.	
 
Vodní tryskání:
S	našimi	speciálními	„velkoplošnými	čisticími	stroji	/	vysokotlakými	vodními	tryskami“	můžeme	zdrsňovat	
betonové	povrchy,	odstraňovat	gumový	otěr	nebo	provádět	práce	na	odstraňování	značení.	S	pracovním	
tlakem	2600	barů	a	proměnlivou	kombinací	trysek	je	betonový	nebo	asfaltový	povrch	náležitě	opracován.

Oproti	zpracování	otryskáváním	kuličkami	je	možné	uvolnit	„zrnitý	skelet“	krytiny	a	zbavit	ho	oddělovacích	
látek.	Tento	postup	se	proto	také	používá	pro	přípravu	povrchu	před	položením	nové	krytiny	s	optimální	
přilnavostí.	Ani	mokré	povrchy	nebo	práce	za	deště	nepředstavují	pro	vysokotlaké	vodní	postřikovače	
žádnou	překážku.

Výhody

• Oddělovací	látky	(betonové	kaly,	 
nečistoty	atd.)	jsou	úplně	a	šetrně	k	podkladu	 
odstraněny

• Nenosné	staré	povrchy	jsou	úplně,	nebo	podle	 
potřeby	částečně,	odstraněny

• Odstraněné	materiály	jsou	v	případě	potřeby	 
okamžitě	odsávány

• Vhodné	přístroje	pro	malé	i	velké	plochy

Oblast využití

• Zvýšení	faktoru	hrubosti	na	 
dálnicích	a	závodních	drahách

• Zesvětlení	povrchů	vozovek

• Homogenní	hodnoty	přilnavosti	po	celé	ploše

Reference

Dálnice,	silnice	a	závodní	dráhy	v	 
Rakousku,	Německu,	Itálii,	Francii,	Skandinávii	atd.,	Česká	rep.
Např.:	S16	Arlbertunnel,	Tunel	Blanka	-	Praha

Velké	stroje	pro	rychlou	a	efektivní	práci

Úprava podkladu pomocí tryskání vodou
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Výhody

• Žádná	vlhkost	na	vozovce

• Zesvětlování	asfaltu	povrchovým	otevřením	
zrnité	struktury

• Použitý	postřikovací	prostředek	a	 
odstraněné	materiály	jsou	okamžitě	 
odsávány

• Žádný	vznik	prachu

• Není	zapotřebí	zametací	stroj

Oblast využití

• Zvýšení	faktoru	hrubosti	na	 
dálnicích	a	závodních	drahách

• Zesvětlení	povrchů	vozovek

• Homogenní	hodnoty	přilnavosti	po	celé	ploše

Otryskávání	kuličkami	nebo	zpevňování	proudem	kuli-
ček	je	oblastí	použití	otryskávání	podle	DIN	8200.	
Otryskávání	 kuličkami	 je	 odzkoušenou	 a	 vyspělou	 
metodou	 přípravy	 povrchů.	 	Přitom	 jsou	malé	 ocelo-
vé	kuličky	vystřelovány	pomocí	elektricky	poháněného	
rozmetacího	kola	vysokou	rychlostí	(cca.	300	km/h)	na	
zpracovávaný	povrch.	Díky	nárazové	energii	otryská-
vacího	prostředku	dochází	v	oblasti	povrchu	ke	zpev-
nění	a	elasticko-plastické	deformaci.	

Otryskávací	materiál	je	odváděn	zpětným	kanálem	do	
zásobníku.	Lehčí	uvolněné	částice	jsou	vedeny	připo-
jeným	odsáváním	do	záchytné	nádoby.

Tímto	 postupem	 je	možné	 zpracovávat	 všechny	 su-
ché,	odmaštěné,	ale	výhradně	vodorovné	plochy.	Vý-
hodou	 otryskávání	 kuličkami	 je	 povrchové	 otevření	
zrnité	 struktury,	 čímž	dochází	 ke	zesvětlení	 vozovky.	
S	touto	metodou	se	dosahuje	výrazného	zlepšení	při-
lnavosti	 na	 všech	 površích.	 Optimalizace	 přilnavosti	
na	 nebezpečných	místech	má	pro	 provozovatele	 sil-
nic	velký	význam.	Další	oblastí	použití	 jsou	zkušební	
a	závodní	dráhy,	na	kterých	je	po	celé	ploše	zapotřebí	
homogenní	přilnavost	pro	srovnávací	měření.	

Úprava podkladu pomocí otryskávání kuličkami

Reference

Zlepšení	přilnavosti	na	testovací	dráze	Mercedes	Pappenburg

Zlepšení	přilnavosti	v	testovacím	areálu	BMW	Miramas

Zlepšení	přilnavosti	na	testovací	dráze	Volvo	Hallered

Zlepšení	přilnavosti	pro	ASFINAG	(A1,	A7,	A9,	A25)

Zlepšení	přilnavosti	na	různých	silnicích	v	ČR	a	na	Slovensku

Zesvětlování	vozovky	v	tunelu	v	Praze

Zesvětlování	vozovky	v	různých	tunelech	v	Rakousku

Zlepšení	přilnavosti	pomocí	kuličkového	tryskání

Zesvětlování	vozovek	v	tunelech
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Beton
předtím - potom

Asfalt
předtím - potom



Úprava povrchů vodou

Oblast využití

VýhodyS	 našimi	 speciálními	 „velkoplošnými	 čisticími	 stro-
ji	 /	 vysokotlakými	 vodními	 tryskami“	 můžeme	 zdrs-
ňovat	 betonové	 povrchy,	 odstraňovat	 gumový	 otěr	
nebo	 provádět	 práce	 na	 odstraňování	 značení.	 S	
pracovním	tlakem	2600	barů	a	proměnlivou	kombina-
cí	 trysek	 je	 betonový	nebo	asfaltový	povrch	náležitě	 
opracován.

Oproti	 zpracování	 otryskáváním	 kuličkami	 je	 
možné	uvolnit	„zrnitý	skelet“	krytiny	a	zbavit	ho	oddě-
lovacích	látek.	Tento	způsob	je	používán	především	k	
odstranění	gumového	otěru	na	vzletových	a	přistáva-
cích	drahách.

• Odstranění	gumového	otěru	a	značení

• Zvýšení	faktoru	hrubosti

• Zlepšení	přilnavosti
• Oddělovací	látky	(gumový	otěr,	 

nečistoty	atd.)	jsou	úplně	a	šetrně	k	podkladu	
odstraněny

• Použitá	postřikovací	voda	a	odstraněnémate-
riály	jsou	okamžitě	odsávány

• Sací	nádrž	s	kapacitou	10	000	l
• Žádný	vznik	prachu
• Není	zapotřebí	zametací	stroj

Reference

• Mezinárodní	letiště	jako	Mnichov,	Basilej,	
Stuttgart,	Salzburg,	Bologna,	Lipsko,	Verona,	
Bergamo,	Ancona,	Hannover,	BenátkyOdstranění	gumového	otěru	na	asfaltovém	a	 

betonovém	povrchu
Zlepšení	třecích	hodnot	pomocí	otryskávání	kuličkami
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Zpracování povrchů pomocí otryskávání kuličkami

Výhody

• Žádná	vlhkost	na	vozovce

• Zesvětlování	asfaltu	povrchovým	otevřením	

zrnité	struktury

• Použitý	postřikovací	prostředek	a	odstraněné	

materiály	jsou	okamžitě	odsávány

• Žádný	vznik	prachu

• Není	zapotřebí	zametací	stroj

Oblast využití

• Zvýšení	faktoru	hrubosti

• Zesvětlení	povrchů	vozovek

• Homogenní	hodnoty	přilnavosti	po	celé	ploše

S	naším	novým	zařízením	pro	kuličkové	tryskání	může-
me	zlepšovat	třecí	hodnoty	na	asfaltu	i	betonu,	zesvětlo-
vat	vozovky	stejně	jako	odstraňovat	značení.

V	 porovnání	 s	 využitím	 vody	 je	 při	 tom-
to	 způsobu	 je	 povrchová	 vrstva	 zrna	 díky	 nárazu	 
ocelové	kuličky	rozrušena	a	tím	obnovena	nutná	přilna-
vost.	Zároveň	je	tím	zesvětlena	vozovka	popř.	asfaltový	
povrch.	
Tento	způsob	je	používán	především	tehdy,	když	jsou	jen	
lehce	 znečištěny	 vzletové	 a	 přistávací	 dráhy	 gumovým	
otěrem.
Plnění	odstraněného	materiálu	do	velkoobjemových	vaků	
(bigbags)	umožňuje	snadnou	likvidaci.

Reference

• Mezinárodní	letiště	jako	Stuttgart,	České	 
Budějovice	nebo	Lipsko
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Odstraňování betonu

Oblast využití

VýhodyDíky	geografické	situaci	ve	střední	Evropě	je	hustota	
silničních	 a	 železničních	 tunelů	 ve	 srovnání	 s	 jinými	
částmi	světa	extrémně	vysoká.
Při	 výstavbě	 těchto	 tunelů	 se	 spoléhalo	 převáž-
ně	 na	 stavební	 materiál	 beton	 ve	 spojení	 s	 ar-
movací	 ocelí.	 Kromě	 přirozeného	 stárnutí	 (tzv.	 
karbonatizace)	vedou	především	vlivy	okolního	prostředí	 
(statické	přetěžování	nebo	posyp	solí)	k	poškozování	
betonu	a	armování.	Aby	byla	zaručena	bezpečnost	tu-
nelů,	je	zapotřebí	včasná	a	odborná	sanace	betonu.	
Přitom	 se	 odstraňuje	 starý	 beton	 do	 té	míry,	 aby	 se	
obnažila	 armovací	 ocel,	 která	 se	 pak	 čistí,	 aby	 bylo	
možné	nanést	novou	ochranu	proti	 korozi.	Následně	
je	možné	položit	novou	krycí	vrstvu	z	betonu	a	speci-
álního	povrchu.

Výhoda	 při	 odstraňování	 betonu	 pomocí	 vysokotla-
kého	 proudění	 vody	 spočívá	 ve	 zpracování	 šetrném	
k	podkladu	a	nevyvolávajícím	otřesy,	takže	nevznikají	
trhliny	 z	 pnutí.	 Současně	 se	 proudem	 vody	 bezpro-
středně	čistí	 také	samotné	armování	a	připravuje	 se	
na	další	postupy	zpracování.

Částečné	odstraňování	poškozeného	betonu	se	pro-
vádí	proudem	vody	o	tlaku	až	3000	barů	a	průtoku	až	
400	litrů/min.	Provádí	se	s	použitím	speciálních	„ode-
bíracích	robotů“	nebo	manuálně	s	ručními	tryskami.

• Odstranění	betonu	na	vertikálních	a	podhledových	
stěnách

• Možné	v	nejrůznějších	stupních 
od	„zdrsnění“	až	po	„kompletní	odstranění“	

• Vytváření	trhlin	v	klenbách	tunelu
• Odstranění	betonu	ve	výklencích

• Žádné	sekundární	poškození,	např.	nové	mikrotrhliny
• Vysokotlaké	proudy	vody	nezpůsobují	vibrace,	 

takže	nedávají	vzniknout	žádným	trhlinám	z	pnutí	a	 
nevzniká	také	žádný	zvuk	šířící	se	hmotou

• Zanechaný	povrch	je	drsný	a	ideální	pro	dobré	 
přilnutí	nového	betonu	

• Poškozený	beton	je	v	důsledku	své	nízké	pevnosti	
v	tlaku	stále	více	odstraňován.	Díky	tomu	je	možné	
provádět	odstraňování	selektivně

• Úplné	zachování	stávajícího	armování	
• Účinné	čištění	zkorodované	armovací	oceli
• Působení	vysokotlakého	proudu	vody	rozpouštějící	

chloridy
• Zvýšení	hodnot	přilnavosti

Odstranění	betonu	pomocí	tunelového	robota	z	celé	klenby	tunelu

Reference

9	000	m³				 odstraněného	betonu	z	Autostrada	del	Brennero	A22	(Itálie)

40	000	m²	 odstraněného	betonu	z	železničního	tunelu	Arlberg	

22	000	m²		 odstraněného	betonu	a	odstranění	nátěru	v	železničním	tunelu	Kaunas	(Litva)

6	000	m²	 odstraněného	betonu	na	S16	tunel	Arlberg

3	000	m²	 odstraněného	betonu	a	příprava	podkladové	vrstvy	S10	tunel	Neumarkt	

5	300	m²	 odstraněného	betonu	na	A27	most	Moorbrücke	Bremerhaven

Odstranění	podhledové	vrstvy	pomocí	robotu	z	
vagonu

Odstranění	přizpůsobené	rádiusu	s	pomocí	robota

Odstranění	betonu	na	stěně	při	tažení	za	studena
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Úprava povrchu v tunelu

Oblast využití

VýhodyV	průběhu	sanace	tunelů	není	často	nutné	obnovovat	
betonový	podklad.	Mnohdy	stačí	odstranit	nátěr	stěny	
tunelu	a	nanést	nový.

Před	každou	novou	úpravou	povrchu	je	nutné	připravit	 
podklad	 (beton,	 ocel,	 mazanina	 atd.)	 podle	 
příslušných	platných	norem	a	požadovaných	směrnic	
pro	sanace.
Nejdůležitějším	předpokladem	pro	trvalý	profesionální	
nový	nátěr,	zaručující	uživateli	 jistotu	ohledně	záruč-
ních	 práv,	 je	 optimální	 přilnavost	mezi	 podkladem	 a	
nátěrovou	hmotou.

Se	speciálními	roboty	a	vozidly	nacházíme	pro	každý	
projekt	 optimální	 řešení	 a	 garantujeme	odstraňování	
vrstev	šetrné	k	podkladu	a	nevyvolávající	otřesy.	

V	 této	 souvislosti	 máme	 zkušenosti	 se	 silnič-
ními	 tunely	 všeho	 druhu.	 U	 železničních	 tune-
lů	 byly	 několikrát	 zřízeny	 speciální	 konstruk-
ce,	 aby	 bylo	 možné	 provést	 odstranění	 vrstev	 
během	provozu	(použití	jedné	koleje,	zatímco	probíhá	
práce	v	protisměru).

• Odstranění	cementu

• Odstranění	vrstev	/	nátěrů

• Odstranění	stěrkování

• Otevírání	povrchových	dutin

• Zdrsnění	povrchu

• Oddělovací	látky	(betonové	kaly,	nečistoty	 
atd.)	jsou	úplně	a	šetrně	k	podkladu	odstraněny

• Nenosné	staré	povrchy	jsou	úplně,	nebo	podle	
potřeby	částečně,	odstraněny

• Odstraněné	materiály	jsou	v	případě	 
potřeby	okamžitě	odsávány

• Vhodné	přístroje	pro	malé	i	velké	plochy

Tunelové	práce	s	jeřábem	a	čističem	až	2600	bar

Reference

100	000	m²		 příprava	podkladu	S10	výstavba	tunelu

100	000	m²	 příprava	podkladu	S16	tunel	Arlberg

22	000	m²		 odstraněného	betonu	a	vrstev	v	železničním	tunelu	Kaunas	Litva		

20	000	m²		 příprava	podkladu	tunel	Grenzstraße	v	německém	Kolíně

6	000	m²		 příprava	podkladu	železniční	tunel	Rekawinkel

Bednění	-	práce	s	jeřábem

Odstranění	krycí	vrstvyOdstranění	vrstev	v	železničním	tunelu	během	provozu

Galerie	-	práce	s	ruční	tryskou
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Odstraňování betonu

Oblast využití

VýhodyDíky	optimalizaci	komunikací	a	výstavbě	silniční	sítě	je	
počet	mostů	ve	střední	Evropě,	s	ohledem	na	geogra-
fické	poměry,	vysoký.	
Při	 výstavbě	 těchto	 tunelů	 se	 spoléhalo	 převáž-
ně	 na	 stavební	 materiál	 beton	 ve	 spojení	 s	 ar-
movací	 ocelí.	 Kromě	 přirozeného	 stárnutí	 (tzv.	 
karbonatizace)	vedou	především	vlivy	okolního	prostředí	 
(statické	přetěžování	 nebo	posyp	 solí)	 k	 poškozová-
ní	betonu	a	armování.	Aby	byla	zaručena	bezpečnost	
staveb,	 je	 tedy	 zapotřebí	 včasná	 a	 odborná	 sanace	
betonu.

Přitom	 se	 odstraňuje	 starý	 beton	 do	 té	míry,	 aby	 se	
obnažila	 armovací	 ocel,	 která	 se	 pak	 čistí,	 aby	 bylo	
možné	nanést	novou	ochranu	proti	 korozi.	Následně	
je	možné	položit	novou	krycí	vrstvu	z	betonu	a	speci-
álního	povrchu.

Výhoda	 při	 odstraňování	 betonu	 pomocí	 vysokotla-
kého	proudění	vody	spočívá	v	šetrném	zpracování	k	
podkladu	 a	 nevyvolávajícím	 otřesy,	 takže	 nevznikají	
trhliny	 z	 pnutí.	 Současně	 se	 proudem	 vody	 bezpro-
středně	čistí	 také	samotné	armování	a	připravuje	se	
na	další	postupy	zpracování.

Částečné	odstraňování	poškozeného	betonu	se	pro-
vádí	proudem	vody	o	tlaku	až	3000	barů	a	průtoku	až	
400	litrů/min.	Provádí	se	s	použitím	speciálních	„ode-
bíracích	robotů“	nebo	manuálně	s	ručními	tryskami.

• Odstranění	betonu	z	povrchů,	vertikálních	stěn,	 
pilířů,	nosníků,	atd.

• Možné	v	rozsahu	od	„Zdrsnění“	až	po	 
„kompletní	odstranění“	celé	tloušťky	panelu

• Vytváření	dutin	pro	doplnění	výztuže

• Žádné	sekundární	poškození,	např.	nové	mikrotrhliny
• Vysokotlaké	proudy	vody	nezpůsobují	vibrace	takže	

nedávají	vzniknout	žádným	trhlinám	z	pnutí	a	 
nevzniká	také	žádný	zvuk	šířící	se	hmotou

• Zanechaný	povrch	je	drsný	a	ideální	pro	dobré	 
přilnutí	nového	betonu	

• Poškozený	beton	je	v	důsledku	své	nízké	pevnosti	
v	tlaku	stále	více	odstraňován.	Díky	tomu	je	možné	
provádět	odstraňování	selektivně

• Úplné	zachování	stávajícího	armování	
• Účinné	čištění	zkorodované	armovací	oceli
• Působení	vysokotlakého	proudu	vody	rozpouštějící	

chloridy
• Zvýšení	hodnot	přilnavosti

Reference

9	000	m³		 odstraněného	betonu	z	Autostrada	del	Brennero	A22	

2	600	m³	 odstraněného	betonu	soutěska	1+2	Agnello	(Itálie)	

500	m³		 odstraněného	betonu	v	letištním	podjezdu	Salzburg		

450	m³		 odstraněného	betonu	z	jihovýchodní	spojky	A23

400	m³		 odstraněného	betonu	na	A12	Mölz	Obj.	07-10

300	m³		 odstraněného	betonu	na	A3	Mühlbachtal	(Německo)	
 

Odstranění	betonu	z	pilíře	mostu	ruční	tryskou Odstranění	betonu	na	podhledové	straně

Nosník	po	odstranění	betonu Nosník	během	provádění	prací
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Oblast využití

Výhody

U	některých	mostů	se	v	průběhu	sanace	vyskytuje	nutnost	obnovit	utěsnění	ve	struktuře	vozovky.	Toto	
utěsnění	 je	nezbytné	pro	ochranu	vrchního	betonu	proti	poškození.	Bez	utěsnění	vznikají	poškozená	
místa	 v	 důsledku	pronikání	 vody	a	 zanesením	soli,	 například	 na	 výztužích.	V	 takových	případech	 je	
ohrožena	stabilita	mostu.

• Sanace	mostů

• Stavební	spárování

• Těsnící	plochy

• Žádné	sekundární	poškození,	např.	
nové	mikrotrhliny

• Optimální	spojení	„starého“	a	„nového“
• Žádné	mechanické	poškození	výztuže
• Okamžitě	dále	opracovatelná	plocha
• Efektivní	a	rychlé

S	našimi	 speciálními	 „velkoplošnými	 čističi“	můžeme	
zdrsňovat	betonové	povrchy.	Po	 frézování	asfaltové-
ho	povrchu,	čímž	by	mělo	dojít	i	k	frézování	betonové	
vrstvy,	 je	při	tlaku	2400bar	a	speciální	kombinaci	try-
sek	betonová	vrstva	zdrsněna	až	na	hloubku	3mm.	

Ve	 srovnání	 s	 tím	 je	 vytvoření	 přilnavosti	 na	
starém	 nebo	 novém	 betonu	 nesrovnatelně	 jed-
nodušší.	 Hodnot	 přilnavosti	 1,5N/mm2,	 jak	 je	 pro	 
izolační	 práce	 vyžadováno,	 je	 dosahováno	 
pracovním	 tlakem	 do	 1000	 bar.	 „Velkoplošným	 čisti-
čem"	nebo	ruční	tryskou	je	z	betonového	povrchu	uvol-
ňován	cementový	nános	a	vzniká	zdrsnění	povrchu	o	 
cca	0,1	až	0,3	mm.			

Zdrsňování povrchu - Zlepšování hodnoty přilnavosti

Příprava	podkladu	plošiny	mostu	pro	utěsnění	nebo	doplnění	betonu

Reference

Mosty	na	
-	dálnicích,	
-	silnicích	
-	železnicích	v	Rakousku,	Německu,	Itálii	a	Francii

Elektrárna	Isarkanal	-	vodní	žlab

Elektrárna	Kleinmünchen	-	vodní	žlab

Měření	zdrsnění/přilnavosti Příprava	podkladů	na	pilířích

Velkoplošný	čistič	-	zlepšení	třecích	hodnot	pomocí	vysokého	tlaku	vody	
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Oblast využití

Výhody„Stavební	materiál	 století“	 –	 beton	 –	 se	 dnes	 použí-
vá,	 většinou	 ve	 spojení	 s	 armovací	 ocelí,	 téměř	 při	
každé	 stavbě.	 Kromě	 přirozeného	 stárnutí	 (tzv.	 kar-
bonatizace)	vedou	především	vlivy	okolního	prostředí	 
(statické	přetěžování	 nebo	posyp	 solí)	 k	 poškozová-
ní	betonu	a	armování.	Aby	byla	zaručena	bezpečnost	 
staveb,	 je	 tedy	 zapotřebí	 včasná	 a	 odborná	 sanace	
betonu.

Přitom	se	 odstraňuje	 starý	 beton	 do	 té	míry,	 aby	 se	
obnažila	 armovací	 ocel,	 která	 se	 pak	 čistí,	 aby	 bylo	
možné	nanést	novou	ochranu	proti	 korozi.	Následně	
je	možné	položit	novou	krycí	vrstvu	z	betonu	a	speci-
álního	povrchu.

Výhoda	 při	 odstraňování	 betonu	 pomocí	 vysokotla-
kého	 proudění	 vody	 spočívá	 v	 šetrné	 zpracování	 k	 
podkladu	 a	 nevyvolávajícím	 otřesy,	 takže	 nevznikají	
trhliny	 z	 pnutí.	 Současně	 se	 proudem	 vody	 bezpro-
středně	čistí	 také	samotné	armování	a	připravuje	se	
na	další	postupy	zpracování.

Částečné	odstraňování	poškozeného	betonu	se	pro-
vádí	proudem	vody	o	tlaku	až	3000	barů	a	průtoku	až	
400	litrů/min.	Provádí	se	s	použitím	speciálních	„ode-
bíracích	robotů“	nebo	manuálně	s	ručními	tryskami.

• Odstranění	betonu	z	povrchů,	vertikálních	ploch	stej-
ně	jako	podhledových	stěn	obzvláště	ze	stropů,	zákla-
dových	desek,	podzemních	garáží,	stěn,	opěr,	atd.

• Možné	v	rozsahu	od	„Zdrsnění“	až	po	 
„kompletní	odstranění“	celé	tloušťky	panelu

• Žádné	sekundární	poškození,	např.	nové	mikrotrhliny
• Vysokotlaké	proudy	vody	nezpůsobují	vibrace,	takže	

nedávají	vzniknout	žádným	trhlinám	z	pnutí	a	 
nevzniká	také	žádný	zvuk	šířící	se	hmotou

• Zanechaný	povrch	je	drsný	a	ideální	pro	dobré	 
přilnutí	nového	betonu	

• Poškozený	beton	je	v	důsledku	své	nízké	pevnosti	
v	tlaku	stále	více	odstraňován.	Díky	tomu	je	možné	
provádět	odstraňování	selektivně

• Úplné	zachování	stávajícího	armování	
• Účinné	čištění	zkorodované	armovací	oceli
• Působení	vysokotlakého	proudu	vody	rozpouštějící	

chloridy
• Zvýšení	hodnot	přilnavosti

Sanace budov

Sanace	parkovacích	domů:
-	Daimler	Sindelfingen
-	Letiště	Mnichov
-	Letiště	Curych

Sanace	podzemních	garáží	v	
-	Německu
-	Rakousku
-	Itálii

2	500	m³		 odstranění	betonu	z	jeřábové	dráhy	na	koks,	Voest	Linz	
300	m³		 Elektrárna	Mount	Coffee	(Libérie)

Sanace	základů	VAI	Jubail	(Saudská	Arábie)

Reference

Odstranění	betonu	v	podzemních	garážích

Odstranění	betonu	z	vertikálních	ploch	jako	jsou	nosné	zdi,	sloupy,	stěny Odstranění	nosníků	v	podzemních	
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Rekonstrukce elektráren

Oblast využití

Výhody

Sanace	elektráren	nebo	jejich	částí	jsou	mezi	našimi	úkoly	podobné	jiným	projektům	v	pozemním	a	in-
ženýrském	stavitelství.	Speciální	požadavky	se	zde	však	objevují	zejména	kvůli	částečně	exponované	
poloze	nebo	dlouhým	přiváděcím	kanálům	např.	u	vodních	elektráren.

• Provozovatelé	elektráren

• Znečištění	životního	prostředí	je	masivně	sníže-
no	ošetřením	vodou	a	jejím	zpracováním

• Filtrace	všech	prostor
• Je	možné	minimalizovat 

náročná	ochranná	opatření	a	jejich	náklady
• Podstatně	nižší	náklady	na	likvidaci	díky	 

vysoce	koncentrovaným	odpadům
• Zkrácená	doba	realizace
• kratší	odstávky
• Minimalizované	ekonomické	nevýhody
• práce	zohledňující	bezpečnost, 

ochranu	zdraví	a	ochranu	životního	prostředí

Díky	zvýšeným	bezpečnostním	požadavkům	a	poža-
davkům	spolehlivosti	zadavatelů	zakázek	v	oblasti	vý-
stavby	a	sanace	elektráren	jsme	si	mohli	v	tomto	trž-
ním	segmentu	vybudovat	renomé	jako	kompetentní	a	
spolehlivý	partner.

Při	většině	sanací	se	používají	různé	dílčí	oblasti	na-
šeho	spektra	prací.	Většinou	je	to	odstraňování	beto-
nu	na	poškozených	místech,	čištění	turbín	nebo	jiných	
kritických	dílů	a	v	případě	vodních	elektráren	také	od-
straňování	vrstev	tlakových	potrubí.

Díky	 našemu	 vysokému	 počtu	 čerpadel	 a	 agregátů	
jsme	spolehlivým	partnerem,	který	podporuje	projekty	
svých	zákazníků	po	celém	světě	a	nejsme	závislí	na	
dostupnosti	jednotlivých	strojů.

Reference

300	m³		 odstranění	betonu	ze	základu	generátoru,	přepadu	a	sacího	potrubí	
	 	 Sanace	elektrárny	Mount	Coffee	Kraftwerk,	Libérie

400	bm	 abrazivního	řezání	železobetonových	nosníků,	elektrárna	Mount	Coffee,	Libérie

250	m³		 odstranění	betonu	v	sací	rouře	a	spirálové	turbíně,	elektrárna	Dionysen	

4	000	m								 čištění	odlehčovacích	vrtů,	elektrárna	Laas-Mastelin,	Itálie

Odstranění	betonu	v	elektrárnách	Altenwörth,	Gössendorf,	Hallein,	Hieflau,	Jochenstein,	Kammern,	Offensee,	...

Odstranění	betonu	na	elektrárně	Mount	Coffee/Li-
bérie

Odstranění	betonu	pomocí	robotů

Příprava	podkladu	kanálu	elektrárny	k	sanaci
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Odstraňování vrstev tlakových potrubí

Oblast využití

Výhody

Od	 roku	 2006	 se	 skupina	 Sodian	 zabývá	mimo	 jiných	 obchodních	 oblastí	 také	 odstraňováním	 vrstev	 
ocelových	ploch	zatěžovaných	vodou	(např.	tlaková	potrubí	a	nádrže)	pomocí	vysokotlakých	proudů	vody.	

• Sanace	vodních	elektráren

• Tím	se	zásadně	snižuje	zatížení	životního	
prostředí

• Je	možné	minimalizovat	náročná	ochranná	
opatření	a	jejich	náklady

• Podstatně	nižší	náklady	na	likvidaci	díky	 
vysoce	koncentrovaným	odpadům

• Zkrácená	doba	realizace
• kratší	odstávky
• Minimalizované	ekonomické	nevýhody
• Práce	zohledňující	bezpečnost,	 

ochranu	zdraví	a	ochranu	životního	prostředí

Na	ocelových	plochách	zatěžovaných	vodou	(tlaková	
potrubí)	se	musí	v	cyklu	cca	40	až	50	 let	obnovovat	
ochrana	proti	korozi.		Ve	většině	případů	byly	původně	
použity	nátěry,	které	obsahují	nebezpečné	látky,	jako	
je	azbest,	PCB	(polychlorované	bifenyly),	PCP	(pen-
tachlorfenol)	nebo	PAK	(polycyklické	uhlovodíky).	

Ve	vlastní	metodě	vyvinuté	skupinou	Sodian	se	v	jedi-
ném	pracovním	průchodu	odstraňují	nejen	krycí	vrst-
vy,	ale	beze	zbytku	až	na	ocelový	podklad	také	zákla-
dové	nátěry.

Užitková	voda	a	pevné	materiály	(rez,	základní	barva	
a	 krycí	 nátěry)	 jsou	přiváděny	do	mobilního	 zařízení	
na	úpravu	vody,	kde	za	použití	vícekomorového	filtrač-
ního	systému	a	peletovacího	zařízení	probíhá	průběž-
né	 oddělování	 užitkové	 vody	 a	 pevných	 látek.	 Podíl	
kapaliny	v	peletách	je	minimální.

Tento	 postup	 je	 nejen	 revoluční	 z	 hlediska	ekologie,	
nýbrž	také	díky	automatizovanému	odstraňování	vrs-
tev	 robotem	 vlastní	 konstrukce	 zaručuje	 bezpečnost	
pracovníků,	 protože	 se	 v	 trubce	 neprovádějí	 žádné	
manuální	práce.

Reference

Odstranění	vrstev	v	potrubí	s	nejrůznějšími	nátěry.
Celkem	bylo	v	posledních	10	letech	vyčištěno	30	km	potrubí.

• 100	000	m²	metalizace
• 80	000	m²	zinkového	nátěru	(částečně	několikanásobného)
• 20	000	m²	dalších	vrstev	a	nátěrů

Digitální	sledování	vně	potrubí
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Úprava vody

Ekologicky	udržitelné	 řešení	úpravy	znečištěné	vody	
v	našich	oblastech	činnosti	je	pro	nás	významným	po-
sláním.
Tímto	tématem	se	zabýváme	již	dlouhou	dobu	a	jsme	
hrdí	na	možnosti,	které	můžeme	v	tomto	ohledu	nabí-
zet	svým	zákazníkům.

Metody	 vyvinuté	 skupinou	 Sodian	 využíva-
jí	 techniku	 postřikování	 vodou	 o	 vysokém	 tlaku	 v	 
kombinaci	 s	 odfiltrováním	 všech	 pevných	 látek	 a	 
opětovnou	úpravou	proudů	vody.	

Užitková	voda	a	pevné	materiály	(rez,	základní	barva,	
nátěry	atd.)	 jsou	přiváděny	do	mobilního	zařízení	na	
úpravu	vody,	kde	za	použití	vícekomorového	filtrační-
ho	systému	a	peletovacího	zařízení	probíhá	průběžné	
oddělování	užitkové	vody	a	pevných	 látek.	Podíl	 ka-
paliny	v	peletách	dosahuje	max.	10	%.	Čistá	užitková	
voda	zbavená	suspendovaných	látek	se	může	v	přípa-
dě	potřeby	znovu	přivádět	do	vysokotlakého	čerpadla	
nebo	vypouštět	do	kanalizace.

Čištění	užitkové	vody	na	<	1	µm	umožňuje	používat	
upravenou	 vodu	 pro	 naše	 vysokotlaká	 čerpadla	 a	
vytvořit	 tak	 vodní	 okruh,	 který	minimalizuje	 spotřebu	
vody	při	provádění	našich	prací.

Úprava	vody Používané	vybavení
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Oblast použitíVýhody

• Tím	se	zásadně	snižuje	zatížení	životního	
prostředí

• Je	možné	minimalizovat	náročná	ochranná	
opatření	a	jejich	náklady

• Minimalizace	potřebné	vody
• Snížení	nákladů	na	likvidaci	slisovaných,	

vysoce	koncentrovaných	pelet

V	oblastech	s	vysokými	ekologickými	požadavky	nebo	nedostatečnými	zdroji	pit-
né	vody	je	ošetření	užitkové	vody	nezbytné	pro	návrat	do	oběhu.

Tunely	a	mosty	jsou	nejčastěji	v	exponovaných	polohách	v	souvislosti	s	dostup-
ností	 užitkové	 vody	 pro	 sanační	 práce.	 Navíc	 jsou	 ekologické	 nároky	 v	 tomto	
prostředí	nesrovnatelně	vyšší	než	v	urbanistických	oblastech.

Stavba	silnic

Sanace	tunelů	a	mostů

Při	odstraňování	vysoce	nebezpečných	materiálů	jako	je	azbest,	PCB	(polychlo-
rovaný	bifenyl),	PCP	 (pentachlorfenol)	 nebo	PAK	 (polycyklické	uhlovodíky)	 za-
braňujeme	pomocí	nasazení	vody	a	s	tím	spojeným	vázáním	nebezpečných	látek	
jejich	uvolňování	do	okolí	a	okolní	kontaminaci.	Díky	zpracování	této	vody	je	mi-
nimalizováno	množství	kontaminovaného	materiálu.	Zatížení	životního	prostředí	
je	tak	extrémně	redukováno.

Sanace	elektráren

V	městském	prostředí	dochází	velmi	zřídka	k	sanaci	pozemních	budov	bez	kon-
ceptu	na	zpracování	užitkové	vody,	obzvláště	v	případě	podzemních	garáží.	Ře-
šení	bez	užitkové	vody	v	oběhu	je	nejen	ekologicky,	ale	i	ekonomicky	náročné.

Sanace	budov



Bez	použití	 chemie	nabízíme	čisté	a	účinné	 řešení	
čištění.	Odborná	kompetence	a	blízkost	k	zákazní-
kům	jsou	pro	nás	odjakživa	samozřejmou	povinností.

• Shut-Down	Service
• Čištění	nádrží
• Čištění	tepelných	výměníků
• Čištění	potrubí
• Čištění	průmyslového	potrubí

Společnost	SODIAN	Industriereinigung	má	bezpeč-
nostní	certifikaci	podle	SCC**	a	implementovala	ma-
nagement	jakosti	ISO	9001:	2015!

Průmyslové čištění

Oblast využití

V	uplynulých	35	letech	se	technika	vysokotlakého	postřikování	vodou	stala	nepostradatelnou	součástí	průmyslo-
vého	čištění.	SODIAN	Industriereinigung	působí	v	této	obchodní	oblasti	již	od	svého	založení	a	patří	dnes	v	tomto	
oboru	k	nejzkušenějším	a	nejvýkonnějším	podnikům.

•		Papírenský	a	celulózový	průmysl	
•		Chemický	a	farmaceutický	průmysl	
•		Petrochemie	
•		Výrobci	potravin	
•		Provozovatelé	elektráren	
•		Ocelárny

Výhody
•		Čištění	šetrné	k	materiálům
•		Žádné	chemické	přísady
•		Pohotovost	nonstop	
•		Vozový	park	s	více	než	60	agregáty	
				pro	velké	odstávky

Reference

Lenzing	AG
Smurfit	Kappa	Nettingsdorf
Papírna	Steyrermühl
Sappi	Austria
Energie	AG
Danisco	Sweeteners
Laakirchen	Papier	AG
Voest	Alpine
Zellstoff	Pöls	AG

Ucpané	potrubí Potrubí	po	vysokotlakém	čištění	vodou

Čištění	tepelných	výměníků
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Otryskávání suchým ledem

Oblast využití

Pelety	 suchého	 ledu	 jsou	 vysokou	 rychlos-
tí	 vystřelovány	 na	 znečištěné	 povrchy.	 Při	 
dopadu	 se	 pelety	 suchého	 ledu	 odpařují;	 vzniká	 tak	 
oxid	 uhličitý	 a	 vyvíjí	 se	 přitom	 700násobek	 
původního	objemu.	

Tento	proces	způsobí,	 že	odstraňované	nečistoty	na	
povrchu	šokově	zmrznou,	zkřehnou	a	uvolní	se	z	po-
vrchu.

•		Papírenský	a	celulózový	průmysl	
•		Chemický	a	farmaceutický	průmysl	
•		Petrochemie	
•		Výrobci	potravin	
•		Provozovatelé	elektráren	
•		Ocelárny

Výhody

• Šetrné	k	životnímu	prostředí
• Když	není	dovoleno	použít	vodu	nebo	písek	

(elektricky	řízené	stroje)
• Kompaktní	a	mobilní
• Časově	a	nákladově	úsporné	(není	nutná	de-

montáž	čištěných	zařízení)
• Nebrusné	opracování

Čištění	suchým	ledem	je	nová,	inovativní	technologie,	
která	byla	vyvinuta	jako	ekologicky	šetrná,	bezpečná,	 
nákladově	 příznivá	 a	 rychlá	 alternativa	 k	 tradičnímu	 
čištění	kartáči	a	špachtlemi.	

Přesné	 řezání	 kovů	 v	 prostorech	 chráněných	 proti	 vý-
buchu	nepředstavuje	s	metodou	brusného	řezání	prou-
dem	vody	žádný	problém.

Řezný	proud	(proud	z	 injektoru)	se	skládá	ze	vzduchu,	
brusiva	a	vody.

Kombinace	vysokého	tlaku	vody	až	2500	barů	a	brusné-
ho	materiálu	umožňuje	řezat	kov	o	tloušťce	několik	cen-
timetrů.

Výhody

• Téměř	všechny	materiály	lze	řezat	(ocel,	
sklo,	kámen,	dřevo)

• Vysoká	šetrnost	k	životnímu	prostředí,	pro-
tože	nevznikají	žádné	produkty	tepelných	
reakcí

• Žádné	tepelné	ovlivňování	řezných	hran
• Úzká	a	čistá	řezná	spára
• Možnost	naříznutí	plného	materiálu
• Nízké	řezné	a	reakční	síly
• Žádné	odlétání	jisker

Brusné řezání

Oblast využití
•		Demontáž	průmyslových	zařízení	všeho	druhu
•		Lineární	řezy	na	nádržích	a	cisternách
•		Rozřezávání	rour,	potrubí,	trubek	atd.
•		Rozřezávání	tepelných	výměníků
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www.sodian.cz


