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ICS 25.220.40 Nahrazuje EN ISO 6158:2004

Kovové a jiné anorganické povlaky – Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely
(ISO 6158:2011)

Metallic and other inorganic coatings – Electrodeposited coatings of chromium for engineering purposes
(ISO 6158:2011) 

Revetements métalliques et autres revetements inorganiques –
Dépôts électrolytiques de chrome pour usages industriels
(ISO 6158:2011)

Metallische und andere anorganische Überzüge – Galvanische
Chromüberzüge für technische Zwecke
(ISO 6158:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2011-07-14.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.
Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze
v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány 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.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2011 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č.
EN ISO 6158:2011 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 6158:2011) byl vypracován technickou komisi ISO/TC 107 „Kovové a jiné
anorganické povlaky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické
povlaky“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2012 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 ledna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva
nebo všech takových patentových práv.



Tento dokument nahrazuje EN ISO 6158:2004.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou touto 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 6158:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 6158:2011 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu se často nanášejí z roztoků šestimocného chromu
podobných lázním používaným k elektrolytickému pokovování dekorativními povlaky. Povlaky chromu
pro technické účely však obecně mají větší tloušťku než dekorativní povlaky. Nejčastěji
předpisovaným typem je obyčejný chrom, k vytvoření povrchů zadržujících olej nebo nelepivých,
popř. ke zvýšení korozní odolnosti, se používají i povlaky pórovité, trhlinkové nebo se speciálně
profilovaným povrchem a duplexní chrom.

Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely se nejčastěji nanášejí přímo na
podkladový kov ke zvýšení odolnosti proti opotřebení a oděru, ke zvýšení odolnosti proti tření, ke
snížení statického i kinetického tření, k omezení zadírání, ke zvýšení korozní odolnosti a k dosažení
správných rozměrů příliš malých nebo opotřebených součástí. K ochraně proti náročným korozně



agresivním podmínkám lze před elektrolytickým vyloučením chromu nanést niklové nebo jiné kovové
mezivrstvy, popř. lze korozní odolnost povlaku chromu zvýšit použitím slitiny (např. s molybdenem).

UPOZORNĚNÍ Tato mezinárodní norma nemusí vyhovovat některým národním předpisům
týkajícím se ochrany zdraví a bezpečnosti a vyžaduje používání látek a/nebo postupů,
které mohou být zdraví škodlivé, pokud se neprovedou příslušná bezpečnostní opatření.
Tato mezinárodní norma nespecifikuje žádná zdravotní rizika, bezpečnostní ani ekologická
opatření  ani  předpisy  spojené  s  jejím  použitím.  Uživatelé  této  mezinárodní  normy
zodpovídají  za  stanovení  vhodných  zdravotně  nezávadných,  bezpečných  a  ekologicky
přijatelných  postupů  a  za  provedení  vhodných  opatření  k  dodržení  národních
a mezinárodních  předpisů.  Dodržení  této  mezinárodní  normy samo o  sobě nezbavuje
povinnosti vyhovět právním předpisům.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky šestimocného
chromu (s mezivrstvami i bez nich) pro technické účely na železných i neželezných kovech. Označení
povlaku je způsob specifikace tlouštěk povlaků chromu vhodných pro typické technické účely.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


