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Deskriptory: metals, alloys, atmospheres, corrosion, atmospheric corrosion, corrosion rate,
computation

Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují a mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy národních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání
mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.
Mezinárodní norma ISO 9224 byla připravena technickou komisí ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin.

Úvod

Stupeň korozní agresivity zavedený v ISO 9223 je obecný pojem v podobě vhodné pro technické
účely, který vyjadřuje korozní vlastnosti atmosfér podle současných znalostí atmosférické koroze.

1 Předmět normy
Tato norma zavádí směrné hodnoty korozního poškození a charakteristiky koroze pro stupně korozní
agresivity definované v ISO 9223.
Směrné korozní úbytky, vymezují korozní rychlosti základních konstrukčních materiálů a mohou být
použity pro technické výpočty. Směrné korozní úbytky podrobně popisují technický obsah každého z
těchto stupňů korozní agresivity pro tyto základní materiály.
Tato norma může být použita pro odhad životnosti kovů, slitin a kovových povlaků použitých v
atmosférách s rozdílnými stupni korozní agresivity (viz tabulka 1). Směrné korozní úbytky jsou také
technickou základnou pro určení nutnosti obranných opatření a pro jiné technické účely.
Směrné korozní úbytky vycházejí ze znalostí získaných z rozsáhlého počtu staničních zkoušek a z
vyhodnocení korozního chování v provozních podmínkách. Předpokládaná korozní rychlost pro daný
stupeň korozní agresivity se může zvýšit v nejbližším okolí zvláštních konstrukčních tvarů, které
mohou být příčinou místní nebo kontaktní koroze.

-- Vynechaný text --

