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Předmluva
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je nutno zrušit nejpozději do srpna 2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
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patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 12500:2000.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, 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,
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Oznámení o schválení

Text ISO 9224:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 9224:2012 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

„Stupeň korozní agresivity“ zavedený v ISO 9223 je obecný termín vhodný pro technické účely, který
na základě současných znalostí atmosférické koroze popisuje korozní vlastnosti atmosfér.

Směrné hodnoty korozních úbytků lze použít k předpovědi intenzity korozního napadení při
dlouhodobých expozicích na základě měření korozních úbytků po prvním roce expozice ve venkovní
atmosféře s příslušným stupněm korozní agresivity. Tyto hodnoty lze použít i ke stanovení
konzervativních odhadů korozních úbytků na základě informací o prostředí nebo stupně korozní
agresivity odhadnutého podle ISO 9223.

Odhady korozních úbytků získané pomocí postupů uvedených v této mezinárodní normě lze použít
k předpovědi životnosti kovových součástek (v některých případech i kovových povlaků) vystavených
působení venkovních atmosfér klasifikovaných v ISO 9223. Predikované hodnoty korozních úbytků lze
rovněž použít ke stanovení, zda k dosažení požadované životnosti výrobků jsou zapotřebí ochranná
opatření (např. povlaky). Další použití zahrnují výběr konstrukčních materiálů pro provoz na venkovní
atmosféře.

Směrné hodnoty korozních úbytků lze použít jako informaci pro výběr způsobu ochrany proti
atmosférické korozi podle ISO 11303.

Směrné hodnoty uvedené v této mezinárodní normě vycházejí z velkého počtu expozic na mnoha
místech po celém světě. Postupy použité v této mezinárodní normě však nemohou zahrnout všechny
situace, které mohou nastat v přírodních prostředích a v provozních podmínkách. Zejména jde o to, že
pokud nastanou významné změny prostředí, může to mít za následek závažná zvýšení či snížení
korozních rychlostí. V případě, že lokální formy koroze jsou významnější než rovnoměrné napadení, je
zapotřebí, aby se uživatelé této mezinárodní normy obrátili na kvalifikované experty z oboru
atmosférické koroze. Tato mezinárodní norma se nezabývá specifickými případy bimetalické koroze,



bodové koroze, štěrbinové koroze, praskání vyvolaného prostředím ani působení vznikajících vrstev
korozních produktů.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví směrné hodnoty korozních úbytků pro kovy a slitiny vystavené
působení přírodních venkovních atmosfér po dobu delší než jeden rok. Tato mezinárodní norma se má
používat společně s ISO 9223.

Směrné hodnoty korozních úbytků základních konstrukčních materiálů lze použít pro technické
výpočty. Směrné hodnoty korozních úbytků specifikují jejich rozsah pro tyto základní kovy v každém
jednotlivém stupni korozní agresivity.

Příloha A uvádí příklady vypočtených maximálních hodnot korozních úbytků po prodloužené expozici
(až 20 let) pro šest klasifikovaných stupňů korozní agresivity.

Příloha B uvádí rozsahy předpokládaných průměrných počátečních a ustálených korozních rychlostí
základních kovů pro šest klasifikovaných stupňů korozní agresivity.

Příloha C uvádí postup výpočtu korozních úbytků ocelí s ohledem na jejich složení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


