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Předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena technická revize ČSN 39 5011:1989 v souladu s novými technickými poznatky a
požadavky.



Citované normy

ČSN EN ISO 4042 (02 1008) Spojovací součásti - Elektrolyticky vyloučené povlaky

ČSN 03 8131 Korozní zkouška v kondenzační komoře

ČSN 03 8134 Ochrana proti korozi - Kovy, slitiny a povlaky - Korozní zkoušky v plynech za zvýšených
teplot

ČSN 03 8135 Ochrana proti korozi - Kovy, slitiny a kovové povlaky - Korozní zkoušky v kapalinách a parách -
Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 4543 (03 8143) Kovové a jiné anorganické povlaky - Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v
podmínkách skladování

ČSN EN ISO 10308 (03 8154) Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti

ČSN ISO 1463 (03 8156) Kovové a oxidové povlaky - Měření tlouš»ky povlaku - Mikroskopická metoda

ČSN ISO 2177 (03 8160) Kovové povlaky - Měření tlouš»ky povlaku - Coulometrická metoda
anodickým rozpouštěním

ČSN ISO 2819 (03 8165) Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky
vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti

ČSN 03 8205 Ochrana proti korozi - Všeobecné požadavky na dočasnou ochranu kovů

ČSN ISO 6158 (03 8508) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely

ČSN EN 12330 (03 8509) Protikorozní ochrana kovů - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia na železe
nebo oceli

ČSN EN 12329 (03 8511) Protikorozní ochrana kovů - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s
dostatečnou úpravou na železe nebo oceli

ČSN ISO 4526 (03 8512) Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely

ČSN EN 12540 (03 8513) Ochrana kovů proti korozi - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom,
měď-nikl a měď-nikl-chrom

ČSN ISO 2093 (03 8515) Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu - Specifikace a zkušební metody

ČSN EN ISO 4527 (03 8541) Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor -
Specifikace a metody zkoušení

ČSN ISO 4520 (03 8630) Ochrana proti korozi - Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu -
Technické požadavky

ČSN EN ISO 3613 (03 8631) Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, na slitinách hliníku se
zinkem a zinku s hliníkem - Zkušební metody

ČSN 39 5002-1 Civilní střelné zbraně a střelivo - Všeobecné termíny a definice

ČSN 49 0001 Ochrana dřeva - Názvy a definice



ČSN 49 0609 Ochrana dřeva - Zkoušení jakosti ochrany dřeva

ČSN 65 6540 Technické benziny

ČSN 65 6850 Ropné výrobky - Konzervační oleje

ČSN 67 3075 Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami

ČSN ISO 2409 (67 3085) Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška

ČSN EN 12386 (75 5871) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran
měďnatý
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Souvisící normy

ČSN 39 5003 Civilní palné zbraně - Všeobecné požadavky na konstrukci, výrobu a zkoušení

ČSN 39 5005 Zkoušení civilních palných zbraní

ČSN 39 5006 Zkoušení civilních vzduchovek a vzduchových pistolí

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění
pozdějších předpisů

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Vypracování normy

Zpracovatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, IČ 70844844, Ing. Zdeněk ©těpánek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ferdinand Adamčík

Strana 4

Obsah

Strana

1          Předmět
normy
..................................................................................................................................................................
.. 5



2          Normativní
odkazy
............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a
definice
............................................................................................................................................................... 6

4          Technické
požadavky
.......................................................................................................................................................... 6

5         
Zkoušení
..................................................................................................................................................................
............. 7

6          Metody
zkoušení
..................................................................................................................................................................
8

7         
Konzervace
..................................................................................................................................................................
....... 11

Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky na povrchovou ochranu součástí loveckých a sportovních
zbraní a expanzních přístrojů a jejich metody zkoušení.

Norma se vztahuje na povrchovou ochranu ocelových součástí oxidací, kovovými povlaky a na
povrchovou ochranu dřevěných součástí.

Norma se nevztahuje na součásti loveckých a sportovních zbraní s povrchovou ochranou podle
zvláštních ujednání (např. oxidofosfát).

-- Vynechaný text --


