
ZPRACOVÁNÍ VÝROBKŮ Z NEREZU

Ing. Zdeněk Jeroušek
www.firma-jerousek.cz

info@firma-jerousek.cz

Mobil: 606 741 541



Norma EN 10088-3 % C % Cr % Ni % Mo % Mn ČSN DIN AISI

Potravinářská nerez ≤ 0,07 17,0 ÷ 19,0 8,0 ÷ 10,0 17 241 1.4301 304

Bez mezi krystalové koroze ≤ 0,03 17,5 ÷ 19,5 8,0 ÷ 10,0 1.4307 304L

Stabilizovaná Ti ≤ 0,08 17,0 ÷ 19,0 9,0 ÷ 12,0 17 248 1.4541 321

Chemická nerez ≤ 0,07 16,5 ÷ 18,5 10,5 ÷ 13,5 2,0 ÷ 2,5 17 346 1.4401 316

Bez mezi krystalové koroze ≤ 0,03 16,5 ÷ 18,5 10,0 ÷ 12,0 2,0 ÷ 2,5 17 349 1.4404 316L

Stabilizovaná Ti ≤ 0,08 16,5 ÷ 18,5 10,5 ÷ 13,5 2,0 ÷ 2,5 17 348 1.4571 316Ti

Více legované ≤ 0,02 20,0 ÷ 21,0 24,5 ÷ 25,5 4,5 ÷ 5,0 1.4539 904L

≤ 0,02 19,5 ÷ 20,5 17,5 ÷ 18,5 6,0 ÷ 7,0 1.4547 254SMO

Duplexy (50%F + 50%A) ≤ 0,02 22,0 ÷ 23,0 4,5 ÷ 6,5 2,5 ÷ 3,5 1.4462 317LN

Žáruvzdorné 
POLDI AKCF (2% Si)

≤ 0,2 19,0 ÷ 21,0 11,0 ÷ 13,0 17 251 1.4828 309

POLDI AKC (1,5% Si) ≤ 0,08 24,0 ÷ 26,0 19,0 ÷ 22,0 17 255 1.4845 310S

Základní zpracovávané austenitické oceli



Značení povrchů nerezových plechů dle EN 100088-2

EN DIN ČSN Výrobní postup Vzhled

1U a1 1 Za tepla válcovaný, nežíhaný, zokujený Zokujený

1C b(Ic) 2 Za tepla válcovaný, nežíhaný, zokujený Kovově poločistý

1E c1(IIa) 2 Za tepla válcovaný, žíhaný, mechanicky odkujený Kovově čistý

1D c2(IIa) 2 Za tepla válcovaný, žíhaný, mořený Kovově čistý, pomeranč

2H Za studena válcovaný, kalený Lesklý

2C Za studena válcovaný, žíhaný, zokujený Kovově poločistý

2E f(IIIa) Za studena válcovaný, žíhaný, mechanicky odkujený Hrubý matný

2D h(IIIb) 3 Za studena válcovaný, žíhaný, mořený Matný

2B n(IIIc) 4 Za studena válcovaný, žíhaný, mořený, doválcovaný Matně lesklý

2R m(IIId) 5 Za studena válcovaný, leskle žíhaný, doválcovaný Zrcadlově lesklý

2G o(IV) Broušený, charakter opracování nutno specifikovat Broušený

2J p,g(V) Kartáčovaný nebo leštěný, nutná specifikace Kartáčovaný, leštěný

2P Zrcadlově leštěný Zrcadlově lesklý

2M Vzorovaný, dekorační Podle vzoru

2W Profilově vzorovaný Podle vzoru



Činnosti spojené s nerezovými polotovary

1. Balení
2. Přeprava
3. Manipulace
4. Skladování
5. Značení
6. Popisování
7. Přepravní obal



Balení polotovarů
Balení výrobcem, lépe řečeno distributorem/dodavatelem nerezových polotovarů.
Zásady:
• Nepoužívat ocelovou pásku
• Nelepit štítek s označením na plech, trubku, jekl, tyčovou ocel
• Používat ochranu rohů pod pásku
• Ukládat plechy na dřevěnou paletu
• Prokládat papírem tenké broušené plechy
• U svazku opásat svazek plastovou fólií nebo podložit dřevěný hranol pod pásku



Balení plechů



Balení trubek



Přeprava polotovarů
• Dbát na zajištění nerezových polotovarů při uložení

a umístnění na ložné ploše nákladního auta.

• Při dodání vyfotografovat zjištěné poškození,
• poškrábání, 
• kontaminaci, 
• nevhodné balení,
• odření o konstrukci
• mechanické poškození při posunu na ploše auta
• přepravu nerezových a ocelových polotovarů a 
• případný kontakt při přepravě.



Manipulace
• Při manipulaci s nerezovými polotovary 

používat textilní úvazky
• Nepoužívat ocelová lana
• Nepoužívat ocelové řetězy
• Nepoužívat ocelové patky
• Nepoužívat nechráněné vidlice vysokozdvižného vozíku
• Podkládat dřevěnými hranoly
• Používat papír nebo plastové desky na dočasné uložení
• Nepoužívat špinavé a zamaštěné textilní úvazky
• Používat nerezové "S" háky, ne ocelové





Manipulace s 
plechy pomocí 
šesti-hlavého
Vaculiftu.



Varianta uchycení výměníku při 
tlakové zkoušce za textilní úvazky 
ve spojení s ocelovými řetězy



Skladování polotovarů

• Plechy skladovat uloženy na paletách nebo na dřevěných 
hranolech

• Taktéž trubky, jekly a tyčovou ocel skladovat ve stromečkové 
konstrukci s využitím dřevěných hranolů pro podkládání

• Při manipulaci používat u plechů přísavky tzv. "Vaculifty„

• Při manipulaci s dlouhými polotovary používat traverzu s háky 
pro min. Dvou-osé zavěšení

• Neukládat polotovary do skladu s ocelovou střechou do, 
které zatéká, hrozí kontaminace oxidy železa



Systém ukládání plechů v 
kazetách dle formátů plechů

• 1000 x 2000 malý
• 1250 x 2500 střední
• 1500 x 3000 velký



Ukládání tyčových polotovarů:

• Trubek
• Jeklů



Ukládání plného 
tyčového materiálu u 
pásové pily



Příprava výroby

• Sklad polotovarů
• Dělení na pásové pile
• Stříhání na tabulových nůžkách
• Pálení dílů a otvorů do trubek
• Automatické svařování lubů

• Podélné sváry
• Obvodové sváry

• Zkružování lubů a kuželů
• Soustružení a frézování
• Malý a velký karusel



Varianta ukládání

Tyčové polotovary 
z konstrukčních ocelí



Značení polotovarů
• Nepoužívat ocelový drát pro uchycení štítků s popisem

• Používat nerezový drát pro uchycení štítků s popisem

• Nalepovací štítky nelepit přímo na povrch polotovaru

• Při značení tyčového materiálu konec  svazku opásat vlnitou 
lepenkou a na ní označit materiál

• Používat plastů pro popisné štítky

• Používat ochrany hran při páskování

• Pro značení používat i PES pásku



Popisování



Popisování a 
rozlišovací 
značení barvou 
a válečkem na 
plechách.

1.4301 zelená
1.4571 červená



Přepravní uložení 
válcových nádob 
do dřevěných 
ložisek



Stopy po zpracování ve výrobě
• Oděrky, záděrky a škrábance ze styku s ručními nástroji a pracovními stoly, 

podpěrami a pod.

• Stopy z kontaktu na výrobních zařízeních

• Stopy z nevhodné manipulace

• Popisy z přípravy výroby

• Stopy po kapilární zkoušce svárů

• Značení polotovarů laserem

• Oxidy po svařování

• Znečištění od řezných emulzí, mastnot, brusného prachu

• Zbytky lepidla od ochranné fólie na plechu



Zodpovědné zpracování výrobků z nerezu

Používat vhodné:
• Ruční nářadí
• Pomůcky 
• Přípravky
• Podpěrné stoly, kozy
• Montážní a svářecí stoly
• Mezioperační přepravní prvky
• Čisté osobní ochranné pomůcky
• Manipulační cesty a jejich značení
• Evidenční systémy – čárový kód
• Oddělení zpracování nerezových a černých polotovarů/svařenců a výrobků
• Školení pracovníků a těch co školí, pokud jsou z vlastní firmy
• Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti
• Oplocení míst pro skladování materiálu s ohledem na osobní zodpovědnost skladníka
• Brusné materiály
• Tryskací médium
• Postupy a vnímat, že hlavním nepřítelem povrchu nerezových výrobků jsou částice Fe a kondenzát



Ruční nářadí



Pomůcky

• Používat vhodné pracovní stoly s pevnou dřevěnou deskou
• Používat manipulační a pomocné stoly
• Nepoužívat ocelové pracovní stoly bez ochrany
• Nepoužívat náběhové a výběhové ocelové stoly bez ochrany



Stabilní pracovní 
stůl s pracovní 
dřevěnou deskou a 
úložnými prostory 
na pracovní nářadí 
a pomůcky svářeče 
nebo zámečníka.



Přípravky



Přípravek na 
moření 
výměníků a 
jiných 
trubkových 
výrobků na 
mořící vůz s pěti 
polohami.



Přípravek na 
moření 
výměníků a 
jiných 
trubkových 
výrobků na 
mořící vůz s pěti 
polohami.

Před 
povrchovou 
úpravou.



Přípravek na 
moření 
výměníků a 
jiných 
trubkových 
výrobků na 
mořící vůz s pěti 
polohami.

Po povrchové 
úpravě.



Přípravek pro 
manipulaci s 
válcovými 
nádobami při 
postřikovém 
moření.



Přípravek na 
mořící vůz pro 
moření válcových 
nádob 
postřikovým 
mořením.



Přípravek na 
mořící vůz pro 
moření válcových 
nádob 
postřikovým 
mořením.



Přípravek na 
mořící vůz pro 
moření válcových 
nádob 
postřikovým 
mořením.



Nerezový manipulační vůz pro 
tryskací komoru



Přípravky
Nerezový přípravek na 
manipulaci s výrobkem, 
včetně koleček na kolej v 
mořírně pro povrchovou 
úpravu nástřikovým 
mořením a nakonec i 
tryskání „balotinou“.

Výrobek má na boku čep 
za který je uložen na 
ložiskách.

Variabilní nastavení 
děleným provedením na 
levý a pravý díl.



Podpěrné stoly a kozy



Kapilární 
zkouška 
svárů



Kapilární 
zkouška 
svárů



Přepravní balení s 
podložným kartonem 
nebo vlnitou lepenkou 
a PES páskou pro pře-
páskování výrobku po 
tryskání balotinou na 
paletu.



Balení 
dodaného 
klenutého 
dna



Moření 
hranatých 
nádob 
postřikovým 
mořením na 
přípravku s 
plastovou 
lištou pro 
moření 
výměníků



Moření 
hranatých 
nádob 
postřikovým 
mořením na 
přípravku s 
plastovou 
lištou pro 
moření 
výměníků



Exportní balení výrobků včetně 
identifikace do námořního 
kontejneru.



Balení výrobků 
hranatého 
charakteru.



Díly zábradlí z 
Aquaparku po 
10 letech 
kontaminace 
s ocelovou 
konstrukcí 
výstupního 
vestibulu z 
ocelových 
profilů před 
mořením.



Díly zábradlí z 
Aquaparku po 10 
letech 
kontaminace s 
ocelovou 
konstrukcí 
výstupního 
vestibulu z 
ocelových profilů 
po moření. 
Jsou vidět 
poškození 
bodovou korozí 
skrz tloušťku 
trubky.



Hranaté nádoby 
před mořením 
postřikem.



Hranaté nádoby 
po vymoření 
postřikem



Balení 
hranatých 
nádob na 
paletu a do PE 
trubky.



Balení hranatých 
nádob na paletu a 
do PE trubky.



Balení kompletu 
s výměníkem.



Balení kompletu 
s výměníkem.



Moření 
spodního dílu 
myčky 
plastových 
přepravek pro 
distribuci 
mražených ryb 
a pečiva.



Spodní díl 
myčky 
plastových 
přepravek pro 
distribuci 
mražených ryb 
a pečiva po 
moření 
postřikem 
včetně 
odmaštění a 
pasivace.



Tlakový oplach po 
moření nástřikem 
vně i uvnitř 
nádoby.



Mobilní moření 
plášťů výměníků u 
zákazníka v 
severních 
Čechách.



Mobilní moření 
plášťů výměníků u 
zákazníka v 
severních 
Čechách.

Po povrchové 
úpravě.


