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Předmluva

ISO (Mezinárodní  organizace pro  normalizaci)  je  celosvětovou federací  národních  normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodních normy obvykle připravují 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 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.

Mezinárodní normy jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté  technickými  komisemi  se  rozesílají  členům  ISO  k  hlasování.  Vydání  mezinárodní  normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Je možné, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO neodpovídá
za označení žádné z těchto patentových práv.

ISO 11844-3 byla připravena technickou komisí ISO/TC 156, Koroze kovů a slitin.

Norma ISO 11844 s obecný názvem Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou
korozní agresivitou sestává z následujících částí:

Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách



Část 3: Měření parametrů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu vnitřních atmosfér
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Úvod

Tato část ISO 11844 definuje environmentální parametry charakterizující vnitřní atmosféru a metody
jejich měření.

Environmentální parametry charakterizující vnitřní atmosféru zahrnují většinu složek znečištění
ovzduší, které jsou charakteristické pro vnější prostředí. 

Měření environmentálních parametrů je způsob charakterizace korozní agresivity vnitřní atmosféry a
bude vyžadováno vždy, když budou uvažována opatření na snížení korozní agresivity.
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1 Předmět normy
Tato část mezinárodní normy ISO 11844 popisuje metody pro měření environmentálních parametrů
používaných pro klasifikaci korozní agresivity vnitřních prostředích kovů a slitin.

-- Vynechaný text --


