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Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-05-12.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za
kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na
vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v
každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou
notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska,
Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka,
Spojeného království, ©panělska, ©védska a ©výcarska.

CEN
Evropský výbor pro normalizaci
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel
© 2000 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                               
Ref. č. EN 12500:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.
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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 262 „Kovové a jiné anorganické
povlaky",
jejíž sekretariát zajiš»uje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2000 dát 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 prosince 2000.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie,
Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království,
©panělska, ©védska a ©výcarska.
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Úvod

Kovy, slitiny a kovové povlaky mohou podléhat atmosférické korozi, jsou-li jejich povrchy ovlhčeny.
Povaha a stupeň korozního napadení závisí na korozním systému, který zahrnuje:

–      kovový materiál (materiály);

–      atmosférické prostředí (charakterizované dobou ovlhčení a chemickým složením elektrolytu
vytvořeného na kovovém povrchu ovlivněném typem a úrovní znečištění ovzduší);

–      technické parametry (konstrukční řešení, tvar a hmotnost, způsob opracování, spoje…);

–      provozní podmínky.

Výběr kovů, slitin nebo kovových povlaků a korozní odolnost výrobků jsou ovlivněny požadovanou
životností a provozními podmínkami právě tak jako korozní agresivitou atmosféry.

Systém klasifikace korozní agresivity atmosférického prostředí má být jednoduchý a pro uživatele
snadno aplikovatelný. Tato norma je založena na kvantitativním stanovení korozní agresivity dle ČSN
ISO 9223. V případě, že nejsou k dispozici naměřené údaje, lze stupně korozní agresivity odhadnout.
Ovšem, kvalitativní popis atmosférického prostředí může způsobit vážné problémy, protože atmosféry
popsané stejným způsobem mohou pokrývat několik stupňů korozní agresivity. Proto je
upřednostňováno stanovení korozní agresivity na základě expozice standardních vzorků referenčních
kovů.

Tato evropská norma je považována za základní dokument, protože nebere v úvahu jiné technické
parametry ani provozní podmínky.

1 Předmět normy

Tato norma zavádí klasifikační systém pro korozní agresivitu atmosférického prostředí. Norma:

–      definuje stupně korozní agresivity atmosférického prostředí v souladu s normou ISO 9223;

–      popisuje stanovení korozní agresivity založené na hmotnostních úbytcích standardních vzorků po
jedno-
roční expozici;



–      může být použita k odhadu korozní agresivity atmosférického prostředí založenému na
znalostech místních podmínek nebo specifických údajů, které je charakterizují, v případě, že není
možné stanovení korozní agresivity na základě expozice standardních vzorků.

Norma nemůže být použita pro určení stupně korozní agresivity na základě expozice standardních
vzorků kratší nebo delší než jeden rok.

Klasifikační systém přispívá k:

–      znalosti a srovnání korozní agresivity atmosférických prostředí v různých místech;

–      výběru materiálů a způsobu protikorozní ochrany.

Tato norma necharakterizuje korozní agresivitu specifických provozních atmosfér, např. atmosfér v
chemickém či hutním průmyslu a atmosfér s extrémním spadem chloridů jako jsou prostředí s
postřikem mořské vody.

-- Vynechaný text --


