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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 16866:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 262 Kovové a jiné
anorganické povlaky včetně ochrany proti korozi a korozních zkoušek kovů a slitin, jejíž sekretariát
zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
V označení zkoušky STEP se používá zkratka názvu „Simultaneous Thickness and Electrode Potential
determination“ (Současné stanovení tloušťky a elektrodového potenciálu).

Zkoušku STEP lze použít k tomu, aby se v jednom kroku změřily parametry (tloušťky jednotlivých
vrstev niklu a rozdíly mezi jejich potenciály) významné pro průběh koroze ve vícevrstvých systémech
povlaků niklu a aby se při použití vhodných přístrojů také zdokumentovaly.

Zkouška je modifikací dobře známé coulometrické metody měření tloušťky povlaku. Výhodou této
metody je skutečnost, že po anodickém rozpuštění povlaku niklu nastane potenciálový skok, jehož
hodnotu proti referenční elektrodě lze změřit.

Ačkoli v dnešní době již byla zkouška STEP zahrnuta do řady podnikových norem, zejména
v automobilovém průmyslu, dosud nejsou k dispozici jednotné a obecně uznávané hodnoty rozdílů
potenciálů. V současné době se pro dvojvrstvé povlaky niklu předpokládají hodnoty mezi 80 mV
a 150 mV, přičemž vrstva pololesklého niklu je vždy ušlechtilejší než vrstva lesklého niklu.

Obdobně nejsou dosud k dispozici závazné číselné hodnoty pro rozdíly potenciálů mezi vrstvami
lesklého niklu a existujícími vrstvami speciálního niklu (např. u pokovování mikroporézním
chromem). Podle současných zkušeností z praxe je rozdíl potenciálů větší než přibližně 20 mV,
přičemž vrstva lesklého niklu je vždy méně ušlechtilá než vrstva speciálního niklu.



1 Předmět normy
Tato evropská norma platí pro měření tloušťky jednotlivých vrstev niklu v elektrolyticky vyloučených
vícevrstvých povlacích niklu a pro měření rozdílů potenciálů mezi jednotlivými vrstvami niklu
v těchto povlacích.

Měření jiných povlaků nebo systémů vrstev než elektrolyticky vyloučených povlaků niklu je mimo
rozsah platnosti této evropské normy.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


