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EVALUATION OF THE ACTION OF CORROSIVE FACTORS ON STEEL 
CONSTRUCTIONS: ABSTRACT: The paper presents the criteria for the evaluation of the 
action of corrosive factors on steel constructions located in natural and industrial atmospheric 
environments. It defines the corrosivity classes, according to harmonized European standard, 
which were introduced in the new technical national regulations in the field of corrosion 
protection of steel constructions. It shows the equivalence between the new corrosivity classes 
and the old aggressivity classes according to Romanian standard, still in force. The examples of 
typical atmospheric environments corresponding to the corrosivity classes are also presented.   
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REZUMAT: În lucrare se prezintă criteriile de evaluare a acţiunii factorilor corozivi asupra 
construcţiilor din oţel situate în medii atmosferice naturale şi industriale. Se definesc clasele de 
corozivitate atmosferică, în conformitate cu prevederile standardului european armonizat, care au 
fost  introduse în noile reglementări tehnice naţionale în domeniul protecţiei împotriva coroziunii 
a construcţiilor din oţel. Se arată echivalenţa între noile clase de corozivitate şi vechile clase de 
agresivitate în conformitate cu standardul national, aflat în vigoare. De asemenea, în lucrare se 
prezintă exemple de medii atmosferice tipice corespunzătoare claselor de corozivitate. 
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1. INTRODUCERE 

Protecţia construcţiilor împotriva coroziunii reprezintă 
o componentă esenţială  a durabilităţii, care exprimă 
capacitatea construcţiei de a conserva performanţele 
iniţiale pe toata durata de viaţă a acesteia.  Durabilitatea 
construcţiilor este conţinută implicit într-una dintre cele 
7 cerinţe fundamentale aplicabile  construcţiilor, şi 
anume în cerinţa fundamentală  7 „Utilizarea 
sustenabila a resurselor naturale” prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire 
a unor condiţii armonizate pentru comercializarea 
produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 
89/106 a Consiliului (EC, 2011). 

Pe plan internaţional, cerinţa implicită privind 
durabilitatea/coroziunea construcţiilor din oţel sub 
acţiunea factorilor corozivi, se reflectă în normele 
adoptate în Uniunea Europeană, astfel: 
- SR EN 1993 (Eurocode 3) pentru calculul 
structurilor din oţel (ASRO, 2006), care conţine un 
subcapitol de durabilitate, în care sunt prevăzuţi 
factorii ce trebuie avuţi in vedere, între care condiţiile 
de mediu, pentru  protecţia adecvată a materialelor; 

- Standardele europene din seria SR EN ISO 12944 
(ASRO, 2002), care prevăd noile clase de 
corozivitate pentru construcţiile din oţel; 
- Standardele europene în domeniul protecţiei împotriva 
coroziunii adoptate în ultima perioadă pe plan 
internaţional, precum şi cele aflate în curs de elaborare. 
- Ghidul F al Comisiei Europene privind durabilitatea; 
În ultimii ani, în România s-au elaborat o serie de 
reglementări tehnice în domeniul protecţiei 
construcţiilor împotriva coroziunii şi au fost revizuite 
unele dintre cele existente înainte de 1989, prin care s-a 
urmărit să se creeze cadrul normativ necesar pentru 
aplicarea acestora. Elaborarea acestor reglementări 
tehnice s-a efectuat în diferite etape, în funcţie de 
necesităţile apărute pe plan naţional. De asemenea, au 
fost adoptate o serie de standarde europene în acest 
domeniu, fie prin traducere, fie prin filă de confirmare. 

 În acest context, noua reglementare tehnicã GP 121 
(MDRAP, 2014) a vizat revizuirea, modificarea şi 
completarea vechilor reglementări tehnice naţionale 
GP 035 (MLPAT, 1998) si GP 111 (MTCT, 2004), în 
vederea alinierii şi corelării acestora cu standardele 
europene seria SR EN ISO 12944 privind protecţia 
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împotriva coroziunii a structurilor din oţel, unele 
dintre aceste standarde europene fiind adoptate în 
ţara noastră iniţial prin reproducerea versiunii 
oficiale (foaie de confirmare). Ulterior, o parte dintre 
aceste standarde europene au fost traduse. 

Una dintre principalele noutăţi aduse de standardul 
european SR EN ISO 12944-2 (ASRO, 2002) este 
introducerea claselor de corozivitate, pentru 
clasificarea mediilor agresive atmosferice asupra 
structurilor din oţel. 

În lucrare se prezintă criteriile de evaluare a acţiunii 
factorilor corozivi asupra construcţiilor din oţel 
situate în medii atmosferice naturale şi industriale, în 
conformitate cu standardul european armonizat SR 
EN ISO 12944-2, comparativ cu vechile clase de 
agresivitate din standardul românesc STAS 10128 
(ASRO, 1986), aflat în valabilitate, precum şi 
echivalenţa între aceste două tipuri de clasificare. De 
asemenea, se prezintă exemple de medii agresive 
atmosferice tipice, corespunzătoare claselor de 
corozivitate, medii care pot fi întâlnite în exteriorul şi 
interiorul construcţiilor din oţel. 

2. EVALUAREA ACŢIUNII FACTORILOR 
AGRESIVI 

În abordarea europeană, în conformitate cu 
standardul european armonizat SR EN ISO 12944-2, 
intensitea acţiunii mediilor atmosferice asupra 
construcţiilor din oţel supraterane şi a elementelor lor 
componente este clasificată în şase clase de 
corozivitate: 

● C1 - foarte slabă;  
● C2 - slabă;  
● C3 - medie;  
● C4 - ridicată;  
● C5 - I - foarte ridicată (industrială);  

              ● C5 - M - foarte ridicată (marină).  

Pentru a determina clasele de corozivitate, criteriul 
principal se bazează pe măsurarea vitezei de 
coroziune a epruvetelor metalice standard, exprimată 
în pierdere de masă sau de grosime, conform  SR EN 
ISO 9226 ASRO, 2012a). 

În tabelul 1 sunt prezentate, pentru fiecare clasă de 
corozivitate, vitezele de coroziune determinate 
dupăun an de expunere, pentru oţelul nealiat (cu 
conţinut mic de carbon).    

Clasele de corozivitate pot fi de asemenea estimate 
prin considerarea efectului combinat al următorilor 
factori de mediu: durata anuală a umidităţii, 
concentraţia anuală medie a dioxidului de sulf şi 
depunerea anuală medie a clorurilor, conform SR EN 
ISO 9223 (ASRO, 2012b). Această nouă clasificare a 
mediilor atmosferice sub formă de clase de 
corozivitate a fost introdusă în noua reglementare 
tehnică privind protecţia împotriva coroziunii a 
construcţiilor din oţel GP 121/1 (MDRAP, 2014).        

Tabelul 1 Clasele de corozivitate atmosferică a oţelului 
cu conţinut mic de carbon 

 * Valorile utilizate pentru clasele de corozivitate sunt 
identice cu cele date în SR EN ISO 9223. 

3. ECHIVALENŢA CLASE DE 
COROZIVITATE-AGRESIVITATE 

În conformitate cu prevederile standardului românesc 
STAS 10128, aflat încă în vigoare, acţiunea mediilor 
agresive atmosferice asupra construcţiilor din oţel 
supraterane se clasifică în patru clase de agresivitate: 

● 1m - neagresive; 
● 2m - slab agresive; 
● 3m - cu agresivitate medie; 
● 4m - cu agresivitate puternică. 

Clasa de agresivitate a mediilor atmosferice se 
stabileşte în funcţie de umiditatea relativă a aerului, 
de temperatura mediului şi de caracteristica 
gazelor/pulberilor agresive.  

Această clasificare a mediilor agresive a fost introdusă 
în vechea reglementare tehnică privind protecţia 
împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel. 

În tabelul 2 se prezintă sintetic clasele de corozivitate 
prevăzute în SR EN ISO 12944-2 şi clasele de 
agresivitate prevăzute în STAS 10128, în funcţie de 
viteza de coroziune a oţelului.        

În tabelul 3 se arată echivalenţa între clasele de 
corozivitate şi clasele de agresivitate, rezultată prin 
compararea valorilor vitezei de coroziune a oţelului 
prezentate în tabelul 2. 

Tabelul 2 Clasele de corozivitate şi agresivitate în 
funcţie de viteza de coroziune a oţelului. 

Clasa de 
corozivitate

Viteza de 
coroziune 

Clasa de 
agresivitate 

Viteza de 
coroziune 

C1 £ 1,3 1m < 10 
C2 1,3…25 2m 11…100
C3 25…50 3m 110…500    
C4 50…80 4m > 500

C5 - I  80…200  - 
C5 - M 80…200  -

 
În urma comparării valorilor vitezei de coroziune a 
oţelului corespunzătoare claselor de corozivitate şi 
claselor de agresivitate, rezultă următoarele:  

Clasa de 
corozivitate  
 

Viteza de coroziune: Diminuare 
masică pe unitatea de suprafaţă / 
diminuare  grosime (după primul an 
de expunere) * 
Diminuare 
masică, g/m2  

Diminuare 
grosime, μm 

C1 £ 10 £ 1,3 
C2  > 10 … 200 > 1,3 … 25
C3 > 200 … 400 > 25 … 50
C4 > 400 … 650 > 50 … 80
C5 - I > 650 … 1500  > 80 … 200
C5 - M > 650 … 1500  > 80 … 200
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- valorile vitezei de coroziune sunt sensibil mai 
ridicate în cazul claselor de agresivitate decât în 
cazul claselor de corozivitate ;  
- valorile vitezei de coroziune corespunzătoare clasei 
de agresivitate 4m (> 500 μm/an) şi, parţial, clasei de 
agresivitate 3m (110...500 μm/an), depăşesc valorile 
vitezei de coroziune corespunzătoare claselor de 
corozivitate C5 - I si C5 - M (80…200 μm/an).  
Prin urmare, mediile cu clasa de agresivitate 4m şi, 
parţial, cele cu clasa de agresivitate 3m, caracterizate 
prin valori ale vitezei de coroziune de peste 500 
μm/an, respectiv de peste 200 μm/an, nu fac obiectul 
standardului european armonizat SR EN ISO 12944-
2 şi, implicit, a noii reglementări tehnice naţionale. 

Tabelul 3 Echivalenţa clase de corozivitate-clase de 
agresivitate. 

Clasa de corozivitate  Clasa de agresivitate  
C1 1m 
C2 1m….2m 
C3 2m 
C4 2m 

C5 - I 2m…3m 

C5 - M 2m…3m 
Nu face obiectul   
SR EN ISO 12944-2 

3m (parţial), 4m 

4. EXEMPLE DE MEDII ATMOSFERICE 
TIPICE 

În tabelul 4 se dau, cu caracter de exemplificare, 
diferite tipuri de medii agresive atmosferice, 
corespunzătoare claselor de corozivitate, medii care 
pot fi întâlnite în exteriorul şi interiorul construcţiilor 
din otel, conform standardului european armonizat 
SR EN ISO 12944-2. 

Tabelul 4 Exemple de medii atmosferice tipice. 

Clasa de 
corozi-
vitate  

Exemple de medii tipice (informative) 

Exterior Interior 

 C1 
foarte 
slabă 

-  

Clădiri încălzite cu 
atmosferă curată, de  
ex. birouri, şcoli, 
magazine, hoteluri. 

C2 
slabă  

Atmosfere cu 
nivel scăzut de 
poluare, mai ales 
zone rurale. 

Clădiri neîncălzite unde 
poate să apară condens 
de ex. depozite, săli de 
sport. 

C3 
medie  

Atmosfere 
urbane şi 
industriale, 
poluare moderată 
cu SO2. Zone de 

coastă cu 
salinitate scazută.

Clădiri de producţie cu 
umiditate ridicată şi 
anumită poluare a 
aerului, de ex. instalaţii 
de prelucrare a 
alimentelor, spălătorii, 
fabrici de bere, fabrici de 
produse lactate. 

C4 
ridicată 

Zone industriale 
şi zone de coastă  
cu salinitate 
moderată. 

Industria chimică, 
piscine, nave de coastă şi 
şantiere navale. 

Tabelul 4 (continuare) 

Clasa de 
corozi-
vitate  

Exemple de medii tipice (informative) 

Exterior Interior 

C5 - I         
foarte 
ridicată 
(indus-
trială) 

Zone industriale 
cu umiditate 
ridicată şi 
atmosferă 
agresivă. 

Clădiri sau zone cu 
condensare aproape 
permanentă  şi  cu grad 
ridicat de poluare. 

C5 - M       
foarte 
ridicată 
(marină) 

Zone de coastă şi 
litorale, zone cu 
un grad ridicat de 
salinitate.  

Clădiri sau zone cu 
condensare aproape 
permanentă şi cu grad 
ridicat de poluare. 

5. CONCLUZII 

Prin introducerea noilor clase de corozivitate în 
reglementarea tehnică naţională s-a realizat alinierea 
şi corelarea acesteia la standardul european 
armonizat în domeniul protecţiei împotriva coroziunii 
a construcţiilor din oţel. 

În vederea îmbunătăţirii activităţii de adaptare a  
reglementărilor tehnice naţionale  specifice la 
standardele europene în acest domeniu este necesară 
adoptarea standardelor europene armonizate prin 
traducere integrală şi nu prin reproducerea versiunii 
oficiale (foaie de confirmare). 

Activitatea de adaptare a reglementărilor tehnice 
naţionale, impusă de armonizarea cu legislaţia 
europeană, trebuie să realizeze punerea 
reglementărilor tehnice specifice respective în acord 
cu prevederile legale privind stabilirea unor condiţii 
armonizate pentru comercializarea produselor pentru 
construcţii şi facilitarea aplicării sistemelor calităţii 
în construcţii. 
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