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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 6158:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 107 Kovové a jiné
anorganické povlaky ve spolupráci s technickou komisí 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 června 2019 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 června 2019.

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.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 6158:2011.

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.

Oznámení o schválení

Text ISO 6158:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 6158:2018 bez jakýchkoliv modifikací.
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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO,
které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové
obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT) viz
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky,
subkomise SC 3 Elektrolyticky vyloučené povlaky a obdobné úpravy.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 6158:2011), které bylo technicky
revidováno. Hlavní změny proti předchozímu vydání jsou:

–    byl upraven předmět normy;

–    v kapitole 4 byly přidány doplňkové informace o zvláštních technických (povrchových)
vlastnostech elektrolyticky vyloučeného povlaku kovového chromu;

–    v 5.2 byly přidány doplňkové informace o stupni/kvalitě drsnosti povrchu pro označení;

–    v 5.2 byly přidány doplňkové informace pro popis nezbytné výsledné drsnosti povrchu částí po
dokončení úprav, poskytované odběratelem;

–    v 5.6 bylo přidáno, že jde o teplotu předmětu během tepelného zpracování;

–    v 5.6 byl přidán příklad označení s doplňkovou informací o výsledné drsnosti povrchu
dokončených částí;

–    v 6.1 byly přidány informace důležité pro získání spolehlivých výsledků zkoušek;

–    v 6.11 byla přidána informace důležitá pro úpravu před chromováním;

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


–    v 6.13 byly přidány informace týkající se odolnosti proti korozi;

–    v 6.14 a v příloze D byly přidány informace o drsnosti a struktuře povrchu.

Jakákoliv zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu
normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese
www.iso.org/members.html.

http://www.iso.org/members.html


Úvod
Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu se často nanášejí z roztoků šestimocného chromu
podobných lázním používaným k elektrolytickému pokovování dekorativními povlakyNP1). Povlaky
chromu pro technické účely však obecně mají větší tloušťku než dekorativní povlaky. Nejčastěji
předpisovaným typem je obyčejný chrom, ale k vytvoření povrchů zadržujících olej nebo nelepivých,
popř. ke zvýšení korozní odolnosti, se používají i povlaky mikroporézní, mikrotrhlinkové nebo se
speciálně profilovaným povrchem a duplexní chrom. Tyto vlastnosti jsou hlavním účelem používání
kovových povlaků chromu pro technické účely. Soubor elektrolyticky vyloučených povlaků chromu
pro technické účely zahrnuje celkem přes 35 vlastností povlaku a procesu současně.

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely se nejčastěji nanášejí přímo na
podkladový kov ke zvýšení odolnosti proti opotřebení a oděru, ke zvýšení odolnosti proti tření, ke
snížení statického i kinetického tření, k omezení zadírání, ke zvýšení korozní odolnosti a k dosažení
správných rozměrů příliš malých nebo opotřebených součástí. K ochraně proti náročným korozně
agresivním podmínkám lze před elektrolytickým vyloučením chromu nanést niklové nebo jiné kovové
mezivrstvy, popř. lze korozní odolnost povlaku chromu zvýšit použitím slitiny (např. s molybdenem).



UPOZORNĚNÍ – Tento dokument vyžaduje používání látek a/nebo postupů, které mohou být
zdraví škodlivé, pokud se neprovedou příslušná bezpečnostní opatření. Tento dokument
nespecifikuje žádná zdravotní rizika, bezpečnostní ani ekologická opatření spojená s jeho
použitím. Uživatel tohoto dokumentu zodpovídá za stanovení vhodných zdravotně
nezávadných, bezpečných a ekologicky přijatelných postupů.

1 Předmět normy
Tento dokument stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky kovového chromu
(s mezivrstvami i bez nich) pro technické účely na železných i neželezných kovech. Označení povlaku
poskytuje možnosti specifikace tlouštěk povlaků chromu vhodných pro typické technické účely.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA K pokovování dekorativními povlaky se používají i roztoky
trojmocného chromu.


