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Evropská předmluva
Tento dokument (EN ISO 7599:2018) vypracovala technická komise 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 2018 udělit 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 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 7599:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, 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, Srbska,
Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 7599:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 7599:2018 bez jakýchkoliv modifikací.



Obsah

Strana

Evropská
předmluva.................................................................................................................................................
................................... 6

Předmluva.................................................................................................................................................
.................................................... 9

1......... Předmět
normy........................................................................................................................................................
...................... 10

2......... Citované
dokumenty................................................................................................................................................
..................... 10

3......... Termíny
a definice..................................................................................................................................................
...................... 11

4......... Informace od zákazníka subjektu provádějícímu anodickou
oxidaci................................................................................. 11

4.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 11

4.2...... Základní
informace..................................................................................................................................................
..................... 11

4.3...... Doplňkové
informace..................................................................................................................................................
................. 12

5.........
Zkoušky....................................................................................................................................................
....................................... 12

5.1...... Postupy odběru
vzorků.......................................................................................................................................................
.......... 12

5.2...... Zkušební
vzorky.......................................................................................................................................................
...................... 12

5.3...... Přejímací
zkoušky.....................................................................................................................................................
.................... 12



5.4...... Rozhodčí
zkoušky.....................................................................................................................................................
..................... 13

5.5...... Zkoušky pro výrobní
kontrolu....................................................................................................................................................
.. 13

6......... Tloušťka
povlaku.....................................................................................................................................................
...................... 13

6.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 13

6.2......
Třídění......................................................................................................................................................
........................................ 13

6.3...... Měření tloušťky
povlaku.....................................................................................................................................................
.......... 13

7......... Kvalita
utěsňování................................................................................................................................................
......................... 14

7.1......
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 14

7.2...... Posouzení kvality hydrotermálního
utěsňování....................................................................................................................... 14

7.2.1... Rozhodčí
zkouška.....................................................................................................................................................
.................... 14

7.2.2... Zkoušky pro výrobní
kontrolu....................................................................................................................................................
.. 14

7.3...... Posouzení kvality utěsňování za
studena................................................................................................................................. 14

7.4...... Posouzení kvality dalších úprav
utěsňování............................................................................................................................ 15

8......... Vzhled
a barva......................................................................................................................................................
......................... 15



8.1...... Viditelné
vady..........................................................................................................................................................
....................... 15

8.2...... Barva a textura
povrchu.....................................................................................................................................................
.......... 15

8.3...... Výrobní
kontrola....................................................................................................................................................
......................... 15

9......... Odolnost proti
korozi........................................................................................................................................................
............. 15

10....... Odolnost proti oděru
(opotřebení)..............................................................................................................................................
15

11....... Odolnost proti praskání při
deformaci....................................................................................................................................... 16

12....... Stálost při působení světla a ultrafialového
záření................................................................................................................. 16

12.1....
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 16

12.2.... Stálost při působení
světla........................................................................................................................................................
... 16

12.3.... Stálost při působení ultrafialového
záření................................................................................................................................ 16

13....... Vlastnosti při odrazu
světla........................................................................................................................................................
.. 17

13.1....
Obecně......................................................................................................................................................
...................................... 17

13.2.... Celková
odrazivost.................................................................................................................................................
....................... 17

13.3.... Zrcadlová odrazivost (vysoký
lesk)............................................................................................................................................ 17

13.4.... Zrcadlový lesk (střední nebo nízký



lesk)................................................................................................................................... 17



Strana

13.5.... Difuzní
odrazivost.................................................................................................................................................
......................... 18

13.6.... Ostrost
zobrazení..................................................................................................................................................
......................... 18

14....... Elektrické průrazné
napětí........................................................................................................................................................
... 18

15....... Kontinuita
povlaku.....................................................................................................................................................
.................... 18

16....... Hmotnost na jednotku plochy (plošná hustota)
povlaku........................................................................................................ 18

Příloha A (informativní) Návod na třídění hliníku pro anodickou
oxidaci........................................................................................ 19

Příloha B (informativní) Návod na přípravu
povrchu.......................................................................................................................... 20

Příloha C (normativní) Vyhodnocení požadavků na průměrnou a místní
tloušťku....................................................................... 22

Příloha D (informativní) Kalibrační etalony pro přístroje pro měření vířivými proudy k měření
tloušťky anodických
oxidových povlaků na
hliníku......................................................................................................................................................
23

Příloha E (informativní) Návod k čisticím prostředkům pro venkovní architektonická
použití.................................................... 26

Příloha F (informativní) Přehled informací, které má zákazník sdělit subjektu provádějícímu
anodickou oxidaci................ 27

Bibliografie...............................................................................................................................................
................................................... 28



Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu
budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz
www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument připravila technická komise ISO/TC 79 Lehké kovy a jejich slitiny, subkomise
SC 2 Organická a anodická oxidace hliníku.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 7599:2010), které bylo technicky
revidováno.

Hlavní změny v porovnání s předchozím vydáním jsou:

–    některé termíny a definice byly zrušeny;

–    příloha D byla revidována.

http://www.iso.org/directives
http://www.iso.org/patents
http://www.iso.org/iso/foreword.html


1 Předmět normy
Tento dokument stanovuje metodu pro specifikování dekorativních a ochranných anodických
oxidových povlaků na hliníku (včetně slitin na bázi hliníku). Definuje charakteristické vlastnosti
anodických oxidových povlaků, uvádí metody zkoušek pro kontrolu charakteristických vlastností,
poskytuje minimální funkční požadavky a podává
informace o třídách hliníku vhodných pro anodickou oxidaci a o důležitosti předběžného zpracování
k zajištění požadovaného vzhledu nebo textury povrchově upraveného výrobku.

Norma neplatí pro:

a)   neporézní anodické oxidové povlaky typu bariérové vrstvy;

b)   anodické oxidové povlaky vytvořené anodickou oxidací v kyselině chromové nebo kyselině
fosforečné;

c)   anodické oxidové povlaky určené pouze k přípravě podkladu pro následující aplikaci
organických povlaků nebo elektrolytické pokovování a

d)   tvrdé anodické oxidové povlaky používané především pro technické účely, pro které jsou
primárními vlastnostmi odolnost proti oděru a opotřebení (viz ISO 10074).

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


