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Tento dokument nahrazuje EN ISO 10215:2010.
Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
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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,
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Oznámení o schválení
Text ISO 10215:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 10215:2018 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 významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i
informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.
Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny, subkomise SC 2
Organická a anodická oxidace hliníku.
Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 10215:2010), které bylo technicky
revidováno.
Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:
– citovaný dokument ISO/TR 8125 byl zrušen po jeho stažení;
– tabulka 2 z ISO/TR 8125:1984 byla přidána jako tabulka 2;
– byla revidována specifikace zkušebního vzorku.

Úvod
Odhad ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků na hliníku a jeho slitinách je běžně
prováděno vizuálně pozorováním ostrosti zobrazení na povrchu. Zobrazení však může být
pozorováno z různých úhlů a zaměněno s úrovní lesku povrchu; a i když je stupeň ostrosti zobrazení
ovlivněn především průzračností povlaku, je také ovlivněn zkreslením obrazu způsobeném
nepravidelnostmi povrchu a závojem vrstvy povlaku. Proto jsou požadovány normalizované metody
stanovení ostrosti zobrazení.
Tento dokument stanovuje použití grafické mřížky založené na optickém hřebenu společně se
stupnicí světlosti pro klasifikaci ostrostí zobrazení a byla shledána dobrá korelace s vizuálním
vyhodnocováním. Související dokument (ISO 10216) stanovuje přístrojovou metodu měření ostrosti
zobrazení také použitím optického hřebenu. Přístrojová metoda poskytuje přesnější měření ostrosti
zobrazení než vizuální vyhodnocování a má být použita v případě sporu.

1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje vizuální metodu pro stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových
povlaků na hliníku a jeho slitinách pomocí grafické mřížky a stupnice světlosti, které jsou definovány.
Tato metoda se používá pouze pro ploché povrchy, které mohou odrážet obraz měřicí mřížky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

