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ÚVOD

Pre každý štát je veľmi dôležité mať dobre 

fungujúcu dopravnú infraštruktúru. Funkčná 

infraštruktúra je zárukou prosperujúcej 

ekonomiky. Súčasná ekonomika je výrazne 

závislá od kvalitnej logistiky. Veľa fi riem 

na zásobovanie surovinami a polotovarmi

do svojej výroby využíva nákladnú cestnú, 

príp. železničnú dopravu. Väčšina z týchto 

fi riem pracuje v režime just in time, čo si 

vyžaduje presnú a včasnú dodávku materiálov 

do výroby. Ten istý model platí aj pri expedícii 

fi nálnych produktov k zákazníkom.

Nemenej dôležitou je aj osobná železničná 

doprava.  Aj v čase digitalizácie a automatizácie 

ešte stále platí, že žiadna výroba sa 

nezaobíde bez pracovnej sily. Či už na priamy 

výkon vo výrobe alebo na obslužné činnosti. 

Aj táto skupina potrebuje, aby dopravná 

infraštruktúra bola plne funkčná, aby vedeli 

prísť do cieľovej destinácie bezpečne a včas.
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ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY 
NA KVALITU POVRCHOVEJ
ÚPRAVY DOPRAVNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY

V rámci dopravnej infraštruktúry svoju 

pozornosť zaostríme predovšetkým na novo-

vznikajúcu, príp. obnovu existujúcej železničnej 

infraštruktúry. Ak uvažujeme o železničnej 

infraštruktúre, tak máme na mysli osobnú 

železničnú dopravu, nákladnú železničnú 

dopravu a zabezpečovaciu techniku 

(modernizácia, správa a údržba tratí). Každý 

z týchto segmentov má svoje požiadavky, 

špecifi ká a obmedzenia. 

Pri osobnej doprave treba mať  na zreteli 

okrem bežnej protikoróznej ochrany aj 

ochranu zdravia pasažierov a ich bezpečnosť. 

Ochranné náterové systémy musia spĺňať 

požiadavky normy EN ISO 12944 Protikorózna 

ochrana oceľových konštrukcií ochrannými 

náterovými systémami ale aj požiadavky normy

EN 45 545-2+A1 Požiarna ochrana železničných 

vozidiel. 

Pri nákladnej doprave je protikorózna ochrana 

v zmysle požiadaviek normy EN ISO 12944 

zvyčajne doplnená rôznymi špeciálnymi 

požiadavkami na odolnosti náterového 

systému (chemické odolnosti a iné).

Pri zabezpečovacej technike je požadovaná 

kvalitná protikorózna ochrana s prihliadnutím 

na korózne prostredie v danej oblasti, v ktorej 

sa technika nachádza.

TYPY PODKLADOV
A ICH PRÍPRAVA
PRED POVRCHOVOU
ÚPRAVOU 

Ak navrhujeme protikoróznu ochranu na 

železničné koľajové vozidlá (ďalej len ŽKV),  

posudzujeme aký podklad máme k dispozícii, 

v akom prostredí budú ŽKV používané, akú 

záruku a akú životnosť u predmetného 

systému požadujeme. 

Podklady, ktoré sa najčastejšie povrchovo 

upravujú na ŽKV môžu byť z dvoch kategórií:

- pôvodné dostatočne priľnavé nátery

- nové materiály (oceľový podklad neo-

 šetrený, oceľový podklad žiarovo

 zinkovaný, hliník, plastové výlisky a pod.)

Ak plánujeme ošetriť novým náterom pôvodné 

systémy je potrebné preveriť, či sú pôvodné 

zvyškové nátery dostatočne priľnavé. Zvyčajne 

sa na to používa skúška prídržnosti odtrhom, 

podľa normy EN ISO 4624 na testovacej ploche. 

Taktiež je dôležité preveriť kompatibilitu nového 

náterového systému s pôvodným náterom, 

aby nedochádzalo k vadám povrchovej úpravy 

(napr. pľuzgiere, migrácia zložiek z pôvodného 

náteru do nového systému a pod.), príp. 

nebola znížená medzivrstvová priľnavosť 

medzi pôvodným a novým náterovým 

systémom (napr. špeciálna antigraffi  ti 

ochrana na pôvodnom náterovom systéme, 

ktorá bude brániť priľnavosti akémukoľvek 

novému náteru). Tieto náležitosti je vždy 

nutné konzultovať s dodávateľom nového 

náterového systému, ktorý posúdi vhodnosť 

použitia navrhovanej povrchovej úpravy a ak 

je nutné. navrhne spôsob ako postupovať pri 

predúprave podkladu a aplikácii, aby náterový 

systém bol funkčný a zabezpečoval očakávané 

životnosti.
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SPRÁVNY NÁVRH NÁTEROVÉHO SYSTÉMU PODĽA
KORÓZNEHO PROSTREDIA A POŽADOVANEJ ŽIVOTNOSTI 
POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Korózne prostredie pre všetky ošetrované oceľové podklady presne defi nuje norma EN ISO 12944 

v časti 2 a to  C1, C2, C3, C4, C5 a CX. Podľa oblastí kde sa v prevažnej miere ŽKV pohybujú, je vhodné 

uvažovať o prostrediach C3, C4 a C5, čo sú mestské, priemyselné atmosféry a prímorské prostredia, 

od nízko agresívneho prostredia až po vysokú agresivitu.

Okrem správneho posúdenia korózneho prostredia je pri návrhu protikoróznej ochrany dôležité vziať 

do úvahy aj dodatočné vplyvy. Môže ísť o mechanické zaťaženie – hlavne pri nákladných vozňoch 

- oder pri nasýpaní a vyprázdňovaní tuhého materiálu, napr. uhlie, obilie.  Pri cisternách to je 

poliatie prepravovaným materiálom pri načerpávaní alebo vyčerpávaní. Najčastejšie ide o dodatočnú 

záťaž kyselinami alebo zásadami s rôznou koncentráciou a rôznym časom expozície. Toto všetko 

treba zobrať do úvahy pri posudzovaní korózneho prostredia a pri návrhu optimálneho náterového 

systému. Pod pojmom optimálna protikorózna ochrana myslíme náterový systém, ktorý spĺňa všetky 

kvalitatívne požiadavky, ale zároveň je ekonomicky akceptovateľný. Pri návrhu treba dbať aj na 

ekonomickú stránku návrhu, a tak zamedziť neprimeranej protikoróznej ochrane, a tým zabrániť 

fi nančným stratám z dôvodu nehospodárne navrhnutej protikoróznej ochrany oceľovej konštrukcie.

Životnosť protikoróznej ochrany sa podľa normy EN ISO 12944 časti 1 vyjadruje v 4 rozmedziach:

Nízka (L) – do 7 rokov

Stredná (M) – od 7 rokov do 15 rokov

Vysoká (H) – od 15 rokov do 25 rokov

Veľmi vysoká (VH) – viac ako 25 rokov

Životnosť povrchovej úpravy nie je „záručná doba“. Životnosť je technický predpoklad (naplánovaný 

parameter), podľa ktorého sa zostavuje plán údržby ŽKV (mal by zahŕňať plán čistenia, priebežnej 

kontroly povrchovej úpravy a plán prípadných čiastkových opráv).

Záručná doba je predpoklad, ktorý je dohodnutý v rámci zmluvných podmienok príslušnou obchodnou 

dohodou medzi investorom a zhotoviteľom. Zvyčajne záručná doba býva kratšia ako doba životnosti.
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ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ŽELEZNIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ
NA ROZSAH A KVALITU NÁTEROVÉHO SYSTÉMU

Pri povrchovej úprave ŽKV osobnej dopravy platia oproti bežným podmienkam antikoróznej úpravy isté 

špecifi ká. Ide hlavne o určenie rozsahu prác – rozsahu realizácie povrchovej úpravy. V železničiarskej 

terminológii rozlišujeme 3 úrovne rozsahu vykonávaných prác:

LAK I – ide o kompletnú rekonštrukciu pôvodnej povrchovej úpravy alebo povrchovú úpravu nových 

ŽKV. Pri kompletnej rekonštrukcii existujúcich ŽKV sa predúprava realizuje na stupeň čistoty Sa 2,5, 

Sa 3 podľa EN ISO 12944-4 (očistenie na kov) a potom sa nanáša zvyčajne trojvrstvový náterový 

systém (základ, plnič, email).

LAK II – ide o čiastočnú rekonštrukciu pôvodnej povrchovej úpravy, kedy sa podklad pripraví na 

stupeň čistoty St 2 alebo St 3 podľa EN ISO 12944-4 (odstránenie všetkých nepriľnavých častí 

s ponechaním zvyškov pôvodného náteru dostatočnej priľnavosti). Náterový systém sa zvyčajne 

skladá z dvoch vrstiev.

LAK III – ide o lokálnu opravu povrchovej úpravy, napr. po mechanickom poškodení, s cieľom zamedziť 

ďalšiemu poškodzovaniu povrchovej úpravy podkorodovaním, a tým zabrániť zníženiu funkčnosti 

protikoróznej ochrany. 

Železničné spoločnosti v celej Európe majú pre povrchovú úpravu svojich ŽKV vydané základné 

technické požiadavky na kvalitu dodávaných náterových látok a požiadavky na odolnosti náterových 

systémov. Preto každý potenciálny dodávateľ je povinný podrobiť  navrhovaný náterový systém 

hodnoteniu kvality v zmysle defi novaných požiadaviek príslušnou železničnou organizáciou. Zväčša ide 

o súbor viacerých kritérií, ktoré zahŕňajú laboratórne testovanie a tzv. prevádzkové posúdenie. Počas 

laboratórneho testovania sa najskôr overujú základné technické parametre deklarované výrobcom.

Nadväzne sa hodnotí odolnosť navrhovaného náterového systému voči tzv. poveternostným vplyvom 

počas skrátených skúšok starnutia v testovacích komorách podľa EN ISO 12944-6. Okrem toho sa

v laboratóriu overuje odolnosť náteru voči dodatočnej záťaži, napr. odolnosť voči čistiacim prostriedkom, 

hlavne u systémov pre osobnú dopravu (bežné čistiace prostriedky používané na čistenie ŽKV,

pri antigraffi  ti náteroch odolnosť voči odstraňovačom graffi  ti). Pri prevádzkovom testovaní je náterový 

systém aplikovaný na konkrétne ŽKV a podľa dohodnutého harmonogramu je kvalita povrchovej 

úpravy priebežne kontrolovaná a vyhodnocovaná. 

Po úspešnom ukončení posúdenia kvality jednotlivých systémov bývajú spravidla zapísané do tzv. 

zoznamu schválených náterových systémov pre povrchovú úpravu ŽKV.



Náterové systémy schválené Železničnou spoločnosťou Slovensko

NS 1
SYNTETIKA EXTRA základná

Farba syntetická na konštrukcie S 2014

NS 2
SYNTETIKA EXTRA základná

Email syntetický rýchloschnúci pre priemysel S 2029

NS 3 Farba syntetická antikorózna S 2574 VAGONA

NS 4
Farba epoxidová dvojzložková základná zinkfosfátová S 2300 EPONAL

Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2094 CHEMOPUR 1SCH

NS 5

Farba polyuretánová dvojzložková základná U 2061 CHEMOPUR AG

Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2061 CHEMOPUR AG

Email polyuretánový dvojzložkový U 2081 CHEMOPUR AG

NS 6

Farba epoxidová dvojzložková základná zinkfosfátová S 2300 EPONAL

Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2094 CHEMOPUR AG

Email polyuretánový dvojzložkový U 2081 CHEMOPUR AG

Náterové systémy schválené ŽSSK Cargo

NS 1
Farba polyuretánová dvojzložková základná U 2061 CHEMOPUR

Email polyuretánový dvojzložkový U 2081 CHEMOPUR

NS 2

Farba polyuretánová dvojzložková základná U 2061 CHEMOPUR AG

Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2094 CHEMOPUR AG

Email polyuretánový dvojzložkový U 2081 CHEMOPUR AG

NS 3
Farba syntetická rýchloschnúca základná S 2035

Email syntetický rýchloschnúci pre priemysel S 2029

NS 4
Farba syntetická základná antikorózna pre VT striekanie S 2000 B

Farba syntetická antikorózna S 2553 VAGONA

NS 5 Farba vodou riediteľná antikorózna jednovrstvová NEODUR 1SCH

NS 6 Farba silikónová odolná voči teplotám do 500°C K 2010 TERMOSIL ŠPECIÁL
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NÁTEROVÉ SYSTÉMY SPOLOČNOSTI CHEMOLAK, A.S. 
SCHVÁLENÉ ŽELEZNIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Chemolak a.s. ako výrobca náterových látok s dlhoročnými skúsenosťami s navrhovaním a realizáciou 

protikoróznej ochrany v priemysle má viacero schválených náterových systémov pre antikoróznu 

ochranu ŽKV. Taktiež máme za sebou niekoľko rokov úspešných realizácií povrchových úprav na ŽKV 

u Železničnej spoločnosti Slovensko, Železničnej spoločnosti Cargo, ale aj pre renomované zahraničné 

fi rmy. Naše náterové systémy chránia ŽKV v Európe, či už v segmente osobnej alebo nákladnej dopravy.

Na protikoróznu ochranu ŽKV máme schválené a s úspechom dodávame nasledovné náterové 

systémy:



Náterové systémy schválené spoločnosťou České dráhy

NS 1

Farba polyuretánová dvojzložková základná U 2061 CHEMOPUR AG

Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2094 CHEMOPUR AG

Email polyuretánový dvojzložkový U 2081 CHEMOPUR AG

NS 2
Farba epoxidová dvojzložková základná zinkfosfátová S 2300 EPONAL

Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2094 CHEMOPUR 1SCH

NS 3
Farba epoxidová dvojzložková základná zinkfosfátová S 2300 EPONAL

Email polyuretánový dvojzložkový U 2081 CHEMOPUR

NS 4 Farba epoxidová dvojzložková antikorózna so železitou sľudou S 2302 EPONAL

NS 5
Farba syntetická základná antikorózna pre VT striekanie S 2000 B

Farba syntetická antikorózna S 2553 VAGONA

NS 6 Farba vodou riediteľná antikorózna jednovrstvová NEODUR 1SCH

NS 7 Vodou riediteľná akrylátová antikorózna farba jednovrstvová V 2051

NS 8
Vodou riediteľná akrylátová antikorózna farba jednovrstvová V 2051

Vrchná vodou riediteľná akrylátová farba V 2056

NS 9 Farba syntetická antikorózna rýchloschnúca S 2553 VAGONA Fast Dry

NS 10 Farba polyuretánová dvojzložková jednovrstvová U 2094 CHEMOPUR HS
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TECHNICKÁ
PODPORA FIRMY
CHEMOLAK

Na našom vývojovom oddelení neustále 

pracujeme na zvyšovaní kvality produktov 

a ich ekologizácii s cieľom zlepšiť pracovné 

prostredie u našich zákazníkov, a tak 

pozitívne prispievať k ochrane zdravia ľudí

a ochrane životného prostredia.

Naši aplikační technici sú vďaka svojim 

vedomostiam pripravení kvalifi kovane po-

môcť zákazníkom pri realizácii povrchových 

úprav a prípadných prevádzkových pro-

blémoch s aplikáciou. Vieme v rámci do-

brých obchodných vzťahov zabezpečiť 

preškolenie lakírnikov pracujúcich s našimi 

výrobkami, vykonávať kontroly realizácií 

a hľadať príležitosti na zlepšenie kvality 

práce pri realizácii povrchovej úpravy 

s cieľom dosiahnuť spoločne kvalitné dielo, 

ktoré bude dobrou referenciou pre všetkých 

zainteresovaných.
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FAKTORY, KTORÉ 
VPLÝVAJÚ NA KVALITU 
PROTIKORÓZNEJ OCHRANY

Budúca funkčnosť protikoróznej ochrany 

závisí nielen od správne vybraného podkladu 

a náterového systému, ale aj od kvalitnej

a precíznej realizácie protikoróznej ochrany. 

Je dôležité, aby všetky náterové látky 

boli použité v zmysle našich doporučení, 

ktoré sú v technických listoch výrobkov 

a v technologických postupoch, ktoré 

spracovávajú naši technici pred aplikáciou 

náterových systémov. Údaje v týchto 

predpisoch vychádzajú z našich vedomostí

a dlhoročných skúseností. 

Nesprávna príprava náterovej látky (napr. 

použitie nevhodného tužidla, nesprávny 

pomer tuženia), nedodržanie času 

prestrekov medzi jednotlivými vrstvami, 

nedodržanie aplikačných podmienok (napr.  

príliš nízka teplota pri aplikácii) vedú

k zníženiu kvality fi nálnej povrchovej úpravy.  

Ani náterový systém najvyššej kvality 

zložený z najdrahších materiálov nezaručí, 

že pri neodbornej aplikácii a nedodržaní 

aplikačných podmienok a postupov dosiahne 

defi novanú životnosť náterového systému. 
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CHEMOLAK a.s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovakia

Tel.: +421-33-55 60 111, Fax: +421-33-55 60 630

marketing@chemolak.sk

www.chemolak.sk


