
Nerez ocel
Zodpovědné zpracování



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

• Austenitická struktura (Ni > 8%)
• Slitina železa (Fe) a legujících prvků (Cr, Ni, Mo)
• Obsah uhlíku C = 0,03%
• V pasivním stavu (Obsah Cr > 12,5 %)
• Nemagnetická
• Nekalitelná
• Tvářitelná, svařitelná, houževnatá, hlubokotažná
• Obrobitelnost 9b



Příklady značení
korozivzdorných ocelí
bez mezikrystalové koroze

Norma Obsah C % ČSN DIN AISI
Potravinářská nerez ≤ 0,03 17 249 1.4306 304L

≤ 0,03 1.4307 304L
Chemická nerez ≤ 0,03 17 349 1.4404 316L



Nerezové polotovary
• Balení
• Přeprava
• Manipulace
• Skladování
• Značení
• Popisování



NEREZOVÉ POLOTOVARY
Rizika poškození povrchu

Balení
• 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



NEREZOVÉ POLOTOVARY
Rizika poškození povrchu

Přeprava
• 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



NEREZOVÉ POLOTOVARY
Rizika poškození povrchu

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



NEREZOVÉ POLOTOVARY
Rizika poškození povrchu

Skladování
• 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



NEREZOVÉ POLOTOVARY
Rizika poškození povrchu
Značení
• 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



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



Příprava výrobku před povrchovou úpravou

• Udržovat kontaktní plochy ručního i strojního zařízení v čistotě
• Minimalizovat poškození povrchu ze zpracování ve výrobě
• Očištění povrchu před povrchovou úpravou od barev
• Pro manipulaci používat plastů, dřeva a prvků z nerez materiálů
• Utěsnění hrdel a prostorů, které se špatně vyplachují
• Provádět povrchovou úpravu svařenců před montáží výrobku
• Demontovat z výrobku díly z jiných materiálů, jako z Fe, Al, Zn, Cu
• Demontovat leštěné nebo broušené štítky, které by zmatovatěly
• Odstranit těsnící prvky
• Pokud to konstrukce vyžaduje použít pomocné otvory pro odtok kyselých vod
• Konstrukcí výrobku minimalizovat používání přerušovaných svárů a štěrbin
• Těsnost provedených svarových spojů



Co očekáváme od vhodné 
povrchové úpravy

• Vizuálně čistý a sjednocený povrch
• Sváry bez oxidů vně i uvnitř
• Povrch bez map po povrchové úpravě
• Pasivovaný povrch vně i uvnitř výrobku z 

nerezu
• Vypláchnuté všechny vnitřní prostory od 

kyselých vod
• Kovově čistý matný vzhled



Jakou technologii zvolit?

• Moření ponorem ve vaně



Jaký je doporučený 
technologický postup?

1. Odmaštění povrchu (nástřikem, 5 ÷ 15 min.)
2. Oplach studenou tlakovou vodou (180 barů, 900 litrů/h)
3. Moření ponorem ve vaně (30 ÷ 90 min.)
4. Oplachem ve vaně
5. Pasivací ponorem ve vaně (20 ÷ 30 min.)
6. Oplachem ve vaně
7. Oplach studenou tlakovou vodou (180 barů, 900 litrů/h)
8. Vyfoukáním tlakovým vzduchem


