
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 83.080.01 Leden 2010

Plasty – Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) –
Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti

ČSN
EN ISO 22088-6
64 0764

idt ISO 22088-6:2006

Plastics – Determination of resistance to environmental stress cracking (ESC) – Part 6: Slow strain rate
method

Plastiques – Détermination de la fissuration sous contrainte dans un environnement donné (ESC) –
Partie 6: Méthode a vitesse de déformation lente

Kunststoffe – Bestimmung der Beständigkeit gegen umgebungsbedingte Spannungsrissbildung
(ESC) – Teil 6: Verfahren mit langsamer Dehnrate

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 22088-6:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 22088-6:2009. It was translated
by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 527-2 zavedena v ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2:
Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ISO 22088-1 zavedena v ČSN EN ISO 22088-1 (64 0764) Plasty –Stanovení odolnosti proti korozi pod
napětím (ESC) – Část 1: Obecné principy

Struktura normy

Norma ČSN EN ISO 22088 Plasty – Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím sestává ze
samostatných částí:
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Předmluva

Text ISO 22088-6:2009 byl vypracován technickou komisi ISO/TC 61 „Plasty“ Mezinárodní organizace
pro
normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 22088-6:2009 technickou komisí CEN/TC 249 "Plasty", jejíž
sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2009 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 2009.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová
práva. CEN (a/nebo CENELEC) nezodpovídá za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační
organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska,
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království,
Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 22088-6:2006 byl schválen CEN jako EN ISO 22088-6:2009 bez
jakýchkoliv modifikací. 
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1 Předmět normy

Tato část normy specifikuje metodu pro stanovení citlivosti plastů při korozi pod napětím (ESC) za
přítomnosti chemického média při pomalém růstu deformace aplikované na zkušební těleso při
konstantní rychlosti v tahu.

Lze ji použít pro zkušební tělesa připravená tvářením a/nebo obráběním a může být použita pro
stanovení relativní ESC citlivosti materiálu vystaveného různým prostředím, jakož i pro stanovení
relativní ESC citlivosti
různých plastů vystavených specifickému prostředí.

Tato zkouška je v podstatě hodnotící a není určena pro získání dat, která jsou použitá pro navrhování.

Základní výhodou v porovnání se zkušebními metodami popsanými v částech 2 až 5 ISO 22088 je
rychlost, s níž je možné ESC citlivost pro jednotlivé kombinace polymer/prostředí stanovit.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


