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Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
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Oznámení o schválení

Text ISO 2063-1:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 2063-1:2019 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 Mezi-
národní 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.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 2063-1:2017), u kterého došlo k menší
revizi.

Změny proti předchozímu vydání jsou:

–    byla opravena tabulka 1;

–    do textu byly přidány odkazy na přílohy E, F a G.

Seznam všech částí souboru ISO 2063 lze nalézt na webových stránkách ISO.

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


Úvod
K ochraně konstrukcí ze železa a oceli (např. pro ocelové stavby, mostní stavby, ocelové stavby pro
vodní díla, stavby větrných elektráren na pevnině i v příbřežních vodách, průmysl zpracování ropy
a zemního plynu) proti korozi se obvykle používají ochranné povlaky. V závislosti na typu, tvaru
a požadované funkci dílu je dostupná řada postupů. Nanášení protikorozních ochranných povlaků
nebo povlakových systémů se může provádět žárovým zinkováním ponorem, organickými povlaky nebo
žárovým stříkáním zinku, hliníku a jejich slitin. Použitím kombinací kovových a organických povlaků
lze vytvořit duplexní systémy protikorozních ochranných povlaků.

Žárově stříkané ochranné povlaky vytvořené ze zinku, hliníku a jejich slitin lze stříkat na všechny
oceli, z nichž se skládají součásti použité v příslušné průmyslové aplikaci. Nástřik lze provádět na
stavbě (on-site) i v dílně, a to bez ohledu na velikost výrobku. Protože přívod tepla do povrchu dílu je
obvykle malý, dochází jen k malému tepelnému namáhání podkladu, takže nenastávají změny
vlastností oceli ani deformace dílu.

Povlaky na ochranu proti korozi lze použít k opravě nebo přepracování vad jiných povlaků (např.
míst bez povlaku po žárovém zinkování ponorem) nebo opotřebených povlaků, kde se žárové stříkání
aplikuje lokálně. Vzhledem k poměrně nízkým investičním nákladům lze žárové stříkání hospodárně
používat i na jednotlivé díly.

Soubor norem ISO 2063 platí pro žárově stříkané kovové povlaky určené k protikorozní ochraně
železa a oceli nanesením zinku, hliníku nebo jejich slitin na povrch bez povlaku určený k ochraně.

Tento dokument je zaměřen na projektanty součástí. Zahrnuje plánování systému protikorozní
ochrany a zabývá se základními pravidly plánování těchto systémů a konstrukčního řešení
chráněných součástí, jestliže základem ochranného systému je žárově stříkaný kovový povlak.

ISO 2063-2 je zaměřena na zhotovitele systémů protikorozní ochrany. Zabývá se požadavky na
provádění protikorozní ochrany žárovým stříkáním v dílně a na stavbě.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje požadavky na protikorozní ochranu povrchů železa a oceli nanášením žárově
stříkaných kovových povlaků zinku, hliníku nebo jejich slitin.

V tomto dokumentu jsou specifikovány požadavky na plánování systému protikorozní ochrany a na
konstrukční řešení chráněné součásti, jestliže postupem nanesení kovového ochranného povlaku má
být žárové stříkání.

Dokument definuje některé základní termíny z tohoto oboru a poskytuje instrukce týkající se
korozního chování zinkových a hliníkových materiálů v různých podmínkách prostředí.

Dále jsou zde specifikovány charakteristické vlastnosti povlaku, např. jeho tloušťka, minimální
přilnavost a vzhled povrchu, a jsou stanoveny postupy zkoušení žárově stříkaných povlaků zinku,
hliníku nebo jejich slitin na ochranu proti korozi.

Tento dokument platí pro nanášení žárově stříkaných povlaků zinku a hliníku na ochranu proti korozi
v rozsahu teplot mezi –50 °C a +200 °C, přičemž se berou v úvahu provozní podmínky použitých
utěsňovacích prostředků. Hliníkové ochranné povlaky odolné proti teplu jsou zahrnuty v ISO 17834
a nejsou předmětem tohoto dokumentu.

Předmětem tohoto dokumentu nejsou ani jiné postupy ochrany proti korozi, např. žárové zinkování
ponorem, sherardování, elektrolytické pokovování ani výběr a nanášení organických povlaků/nátěrů.

Požadavky na zhotovování žárově stříkaných povlaků jsou specifikovány v ISO 2063-2.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


