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je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. CEN (a/nebo CENELEC) nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 8503-2:1995.

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

Funkčnost ochranných povlaků vytvořených z nátěrových hmot a obdobných produktů nanesených na
oceli je významně ovlivněna stavem ocelového povrchu bezprostředně před nanesením nátěru.
Základní činitele, o kterých je známo, že tuto funkčnost ovlivňují, jsou:

přítomnost rzi a okují;a.
přítomnost nečistot na povrchu, včetně solí, prachu, olejů a mastnot;b.
profil povrchu.c.

Cílem vypracování mezinárodních norem ISO 8501 (všech částí), ISO 8502 (všech částí) a ISO 8503
(všech částí) bylo poskytnout metody posouzení těchto činitelů, kdežto ISO 8504 (všechny části)
uvádí informace o dostupných metodách čištění ocelových podkladů s udáním dosažitelné úrovně
čistoty pro každou z nich.

Tyto mezinárodní normy neobsahují žádná ustanovení týkající se ochranných nátěrových systémů
nanášených na ocelový povrch ani ustanovení o kvalitě povrchu pro konkrétní případy, třebaže kvalita



povrchu může mít přímý vliv na volbu nanášeného ochranného nátěru a na jeho funkčnost. Taková
ustanovení lze najít v jiných dokumentech, např. v národních normách a v pravidlech pro postup.

Uživatelé těchto mezinárodních norem musí zajistit, aby specifikovaná kvalita povrchu byla:

slučitelná jak s podmínkami prostředí, kterým je ocel vystavena, tak s použitým ochranným nátěrovým●

systémem;
dosažitelná specifikovaným postupem čištění.●

Čtyři výše uvedené normy pojednávají o těchto aspektech přípravy ocelových podkladů:

ISO 8501: Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu;●

ISO 8502: Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu;●

ISO 8503: Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů;●

ISO 8504: Metody přípravy povrchu.●

Bez ohledu na postupy a typy otryskávacích prostředků použité k přípravě ocelových podkladů se na
povrchu po tryskání vyskytují náhodně rozmístěné nepravidelnosti s výstupky a prohlubněmi, které
nelze jednoduše charakterizovat. Z toho vyplynul závěr, že vzhledem k této náhodné povaze žádná
metoda není schopna profil přesně kvantifikovat. Proto bylo stanoveno, aby profil byl označen buď
jako zaoblený (pokud byl použit kulovitý otryskávací prostředek), nebo ostrohranný (pokud byl použit
ostrohranný otryskávací prostředek) a aby byl klasifikován jako „jemný“, „střední“ nebo „hrubý“,
přičemž každý klasifikační stupeň je definován pomocí mezí specifikovaných v ISO 8503-1. Tyto
charakteristiky povrchu jsou považovány za dostatečně rozlišující pro většinu požadavků při nanášení
nátěrů.

Zvláště je však zdůrazněna skutečnost, že klasifikační stupně „jemný“, „střední“ a „hrubý“
představují různá rozmezí parametrů drsnosti v závislosti na tom, zda jsou tyto stupně použity na
povrchy otryskané kulovitým nebo ostrohranným otryskávacím prostředkem. V důsledku toho vliv
povrchu klasifikovaného jako „jemný“, „střední“ nebo „hrubý“ na daný nátěr není určen jen
specifickým charakterem povrchu, ale i specifickou hodnotou drsnosti  nebo  příslušející tomuto
klasifikačnímu stupni. Tam, kde je profil povrchu obzvláště důležitý, je nutno specifikovat jak
klasifikační stupeň profilu povrchu („jemný“, „střední“ nebo „hrubý“), tak i typ otryskávacího
prostředku, který má být použit.

1 Předmět normy

Tato část ISO 8503 popisuje vizuální a kontaktní metodu posouzení stupně drsnosti profilu, který
vznikl jedním z postupů otryskání popsaných v ISO 8504-2.

Metoda používá ISO komparátory profilu povrchu k tomu, aby se na místě posoudila drsnost povrchů
před nanesením nátěrů nebo před jinými ochrannými úpravami.

POZNÁMKA Pokud je to vhodné, lze ISO komparátory použít k posouzení drsnosti jiných otryskaných
podkladů. Navíc jejich použití není omezeno jen na podklady, které mají být natřeny.

Metodu lze použít na ocelové povrchy otryskané buď kulovitými otryskávacími prostředky, nebo
ostrohrannými otryskávacími prostředky, ale jen pro stupeň Sa 21 nebo Sa 3 podle ISO 8501-1,
jestliže celý zkoušený povrch vykazuje stejnoměrný otryskaný vzhled.

Lze ji použít na povrchy otryskané jak kovovými, tak nekovovými otryskávacími prostředky.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


