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Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 9227:2017) vypracovala technická komise ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin
ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky včetně
protikorozní ochrany a zkoušení koroze kovů a slitin, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2017 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 října 2017.

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 9227:2012.

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 9227:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 9227:2017 bez jakýchkoliv modifikací.
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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 dobrovolné povahy norem, 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 vypracovala technická komise ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 9227:2012), které bylo technicky
revidováno. Hlavní technické změny jsou:

–    byly zapracovány nové definice referenčního materiálu, referenčního vzorku, zkušebního
vzorku a náhradního vzorku;

–    byla umožněna kontrola zkušebního zařízení během zkoušky;

–    byla přidána kapitola 4, přičemž část jejího textu byla přesunuta z Předmětu normy;

–    text kapitoly 7 byl uveden souhrnně pro všechny metody.

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


Úvod
Málokdy existuje přímý vztah mezi odolností proti působení solné mlhy a odolností proti korozi
v jiných prostředích, protože různé činitele ovlivňující průběh koroze, např. vytváření ochranných
vrstev, se v závislosti na konkrétních podmínkách značně liší. Proto se nedoporučuje považovat
výsledky zkoušek za přímou informaci o korozní odolnosti zkoušených kovových materiálů ve všech
prostředích, ve kterých tyto materiály mohou být používány. Stejně tak výsledky dosažené na
různých materiálech nemají být považovány za přímou informaci o korozní odolnosti těchto
materiálů v provozu.

Přesto však popsaná metoda umožňuje kontrolu dodržení srovnatelné úrovně kvality kovových
materiálů, ať už s protikorozní ochranou nebo bez ní.

Není možné přímo porovnávat odolnost různých kovových podkladů (kovů) proti korozi při zkoušce
solnou mlhou. Porovnávací zkoušky jsou použitelné jen pro shodný typ podkladu.

Zkoušky solnou mlhou jsou obecně vhodné jako zkoušky protikorozní ochrany k rychlému zjištění
nespojitostí, pórů a defektů organických i anorganických povlaků. Navíc umožňují pro kontrolu
kvality porovnávat vzorky se stejným povlakem. Při porovnávacích zkouškách jsou však zkoušky
solnou mlhou vhodné jen tehdy, pokud
povlaky jsou si svým typem dostatečně podobné.

Výsledky dosažené zkouškami solnou mlhou často není možné použít k určení dlouhodobého chování
různých povlakových systémů, protože korozní namáhání při těchto zkouškách se významně liší od
korozních namáhání vyskytujících se v praxi.



1 Předmět normy
Tento dokument specifikuje zařízení, chemikálie a postup pro zkoušky neutrální solnou mlhou (NSS),
okyselenou solnou mlhou (AASS) a okyselenou solnou mlhou s chloridem měďnatým (CASS), kterými
se posuzuje korozní odolnost kovových materiálů jak s trvalou nebo dočasnou protikorozní ochranou,
tak i bez ní.

Tento dokument také popisuje metodu používanou k hodnocení korozní agresivity prostředí ve
zkušební komoře.

Tento dokument nespecifikuje rozměry ani typy zkušebních vzorků, dobu expozice pro konkrétní
výrobek ani interpretaci výsledků. Tyto podrobnosti uvádějí příslušné specifikace výrobků.

Zkoušky solnou mlhou jsou vhodné zejména ke zjišťování nespojitostí, např. pórů a jiných defektů,
v určitých kovových, organických, anodických oxidových a konverzních povlacích.

Zkouška neutrální solnou mlhou (NSS) se používá zejména pro:

–    kovy a jejich slitiny,

–    kovové povlaky (anodické i katodické),

–    konverzní povlaky,

–    anodické oxidové povlaky a

–    organické povlaky na kovových materiálech.

Zkouška okyselenou solnou mlhou (AASS) je vhodná zejména pro zkoušení dekorativních povlaků měď-
nikl-chrom nebo nikl-chrom. Bylo zjištěno, že je vhodná i pro zkoušení anodických a organických
povlaků na hliníku.

Zkouška okyselenou solnou mlhou s chloridem měďnatým (CASS) je vhodná pro zkoušení
dekorativních povlaků měď-nikl-chrom nebo nikl-chrom. Bylo zjištěno, že je vhodná i pro zkoušení
anodických a organických povlaků
na hliníku.

Všechny metody zkoušek solnou mlhou jsou vhodné ke kontrole dodržení úrovně kvality kovových
materiálů,
ať už s protikorozní ochranou nebo bez ní. Tyto zkoušky nejsou určeny jako porovnávací pro
vzájemné srovnání různých materiálů z hlediska jejich korozní odolnosti ani k predikci dlouhodobé
korozní odolnosti zkoušeného materiálu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


