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Oznámení o schválení

Text ISO 9225:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 9225:2012 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Schopnost atmosféry způsobovat korozi kovů a slitin je ovlivňována těmito činiteli: teplotně-
vlhkostním komplexem a znečištěním ovzduší. Základní podmínkou pro odhad korozní agresivity
atmosfér je normalizované měření důležitých parametrů popisujících vztah mezi korozí
a charakteristikami prostředí.

Metody zahrnuté v této mezinárodní normě byly vybrány pro svou snadnou použitelnost a dobrou
porovnatelnost výsledků. Je důležité zdůraznit, že metody odhadu korozní agresivity atmosfér
uvedené v ISO 9223 vycházejí z metod měření popsaných v této mezinárodní normě.

UPOZORNĚNÍ Některé z postupů zahrnutých do této mezinárodní normy vyžadují použití
potenciálně nebezpečných chemikálií. Je nutné zdůraznit, že mají být dodržena všechna
bezpečnostní opatření.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření parametrů potřebných k odhadu korozní
agresivity použitému v ISO 9223 pro klasifikaci korozní agresivity atmosfér.

Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření parametrů prostředí pro



normativní odhad korozní agresivity na základě vypočtených rychlostí koroze základních kovů v prvním roce●

expozice a
informativní odhad korozní agresivity na základě charakteristik prostředí v místě expozice.●

Tato mezinárodní norma nepopisuje obvyklé analytické postupy týkající se měřených parametrů,
protože závisí na tom, které z dostupných analytických postupů jsou v laboratoři používány.
Specifické metody pro měření depo-
zičních rychlostí SO2 a Cl– a převodní činitele pro porovnání různých metod měření jsou uvedeny
v přílohách A, B, C, D, E a F.

Metody charakterizace místa expozice jsou obecně uvedeny v ISO 8565.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


