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Předmluva

Tento dokument (EN 15648:2009) byl vypracován technickou komisi CEN/TC 240 „Žárové stříkání
a žárově stříkané povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2009 dát 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 července 2009.

Existuje možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
(a/nebo CENELEC) nesmí být činěn odpovědným za identifikaci některých nebo všech těchto
patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou touto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Vzhledem k požadavkům na prokazování kvality může být požadována kvalifikace specifikace postupu
nástřiku. Tato norma popisuje, jak tuto kvalifikaci provést. Vzhledem ke specifickým podmínkám
celého výrobního procesu při žárovém stříkání může být kvalifikace postupu platná pouze ve vztahu
ke stříkaným součástem.

Tento postup kvalifikace pokrývá jak výrobu nových částí, tak i opravy a lze ho použít, ať už má
součást být pokryta žárově stříkaným povlakem zcela nebo zčásti. Podle typu materiálu může jít
o povlak kovový, kovokeramický, oxidokeramický, plastový a na téže součásti mohou být naneseny
různé žárově stříkané povlaky.

Tato norma bude nápomocna smluvním stranám, jestliže zákazník požaduje kvalifikaci, lze ji však



použít i pro interní strategii kvality u výrobce.

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje požadavky na kvalifikaci specifikace postupu žárového stříkání. Uvádí
podmínky použití kvalifikace postupu a kvalifikace pro určitý rozsah součástí. Tyto součásti se mají
zkoušené součásti podobat tvarem, fyzikálním a chemickým chováním i svými vlastnostmi. To platí
zejména tehdy, jestliže kvalifikaci požaduje zákazník. Analogicky lze normu použít i v rámci vnitřních
požadavků firmy na kvalitu.

Tuto evropskou normu lze použít jak na výrobu nových dílů, tak na opravu součástí zhotovených
z kovových i nekovových materiálů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


