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Národní předmluva
Informace o citovaných normativních dokumentech
ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a
zkušební metody
ISO 8502-6:2006 dosud nezavedena1)
Vypracování normy
Zpracovatel: SVÚOM s.r.o., IČ 25794787, Ing. Hana Geiplová
Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jindřiška Nesvadbová
_______________
1)

Je zavedena ISO 8502-6:1995 v ČSN ISO 8502-6:1998 (03 8222).
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Tato evropská norma byla schválena CEN 2006-03-16.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 8502-11:2006) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 35 „Nátěrové
hmoty“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 139 „Nátěrové hmoty“, jejíž sekretariát zajiš»uje
DIN.
Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2006 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání. Národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do října 2006.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného
království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.
Oznámení o schválení
Text mezinárodní normy ISO 8502-11:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 8502-11:2006 bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod
Chování ochranných povlaků z nátěrových hmot a obdobných výrobků nanesených na ocelovém
podkladu je významně ovlivněno stavem ocelového povrchu bezprostředně před jejich zhotovením.
Hlavními známými faktory, které ovlivňují jejich chování jsou:
a)

přítomnost rzi a okují;

b)

přítomnost nečistot na povrchu, zahrnující soli, prach, oleje a mastnoty;

c)

profil povrchu.

Mezinárodní normy ISO 8501, ISO 8502 a ISO 8503 uvádějí metody stanovení těchto faktorů, zatímco
ISO 8504 poskytuje návod na metody přípravy povrchu, které jsou vhodné pro čistění ocelových
podkladů, s uvedením dosažitelné úrovně čistoty.
Tyto mezinárodní normy neobsahují doporučení týkající se systémů ochranných povlaků aplikovaných
na ocelové povrchy. Také neobsahují doporučení na požadovanou kvalitu povrchu pro zvláštní
případy, i když kvalita povrchu může mít přímý vliv na volbu ochranného povlaku, který má být
aplikován, a na jeho provedení. Takováto doporučení se nacházejí v jiných dokumentech, jako jsou
národní normy a příručky pro praxi. Pro uživatele této mezinárodní normy bude nezbytné přesvědčit
se, že stanovené hodnoty jsou:
–
slučitelné a vhodné z hlediska daných atmosférických podmínek, kterým bude vystavena jak
ocel, tak použitý ochranný systém;
–

dosažitelné předepsanou metodou čistění.

Čtyři mezinárodní normy, vztahující se k výše uvedenému, pojednávají o následujících aspektech
přípravy ocelových podkladů:
ISO 8501 - Vizuální stanovení čistoty povrchu;
ISO 8502 - Zkoušky pro stanovení čistoty povrchu;
ISO 8503 - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů;
ISO 8504 - Metody přípravy povrchu.

Každá z těchto mezinárodních norem se skládá z řady částí.
Pro stanovení síranů v roztoku existuje řada metod. Nicméně většina z nich je vhodná pro laboratorní
použití a jen velmi málo z nich je vhodných pro provozní podmínky, tj. v souvislosti s odběrem vzorků
v dílnách, na stavbách, na lodích atd., často za nepříznivých okolních podmínek.
Tato provozní metoda pro stanovení síranů a odpovídající metody analýzy, které byly vyvinuty pro
další znečis»ující látky (jako ionty železa, chloridy a oleje a mastnoty), jsou zamýšleny pro použití ve
spojení s Breslovou metodou pro odstranění znečis»ujících látek z povrchu, ISO 8502-6. Tyto metody
analýzy poskytují výsledky, které s pomocí jednoduchých přepočítávacích faktorů přímo udávají
množství znečis»ujících látek na jednotku povrchu, obvykle vyjádřené v mg/m². Tatáž analytická
metoda může být rovněž použita ve spojení s jinými metodami na odstranění znečis»ujících látek.
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1 Předmět normy
Tato část normy ISO 8502 popisuje provozní metodu stanovení plošné hmotnosti ve vodě rozpustných
síranů na ocelovém povrchu před a/nebo po přípravě povrchu.

-- Vynechaný text --

