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Předmluva
Tento dokument (EN ISO 8251:2011) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 79 „Lehké kovy a jejich
slitiny“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 132 „Hliník a slitiny hliníku", jejíž sekretariát
zajišťuje AFNOR.
Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2011 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 srpna 2011.
Pozornost by měla být věnována možnosti, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být
předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nesmí být činěna odpovědnou za identifikování
některých nebo veškerých takových patentových práv.
Tento dokument nahrazuje EN 12373-9:1998 a EN 12373-10:1998.
Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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, Španělska, Švédska a Švýcarska.
Oznámení o schválení
Text ISO 8251:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 8251:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma stanovuje následující tři zkušební metody:
a. zkušební metoda opotřebením oděrovým kotoučem, kterou se stanovuje odolnost proti opotřebení a index
opotřebení anodických oxidových povlaků na plochých vzorcích hliníku a jeho slitin;

b. zkušební metoda tryskáním abraziva, kterou se srovnává odolnost anodických oxidových povlaků na hliníku
a jeho slitinách proti oděru s odolností standardního vzorku nebo, případně, referenčního vzorku po tryskání
abrazivními částicemi;
c. metoda abrazí padajícím pískem, kterou se stanovuje odolnost proti abrazi pískem padajícím na tenké
anodické oxidové povlaky.

Použití těchto metod pro povlaky vytvořené tvrdou anodickou oxidací je popsáno v ISO 10074.
Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

