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KOROZNÍ KOMORA
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Korozní komora je zařízení, které slouží pro zrychlené zkoušky v solné mlze, který-
mi zjišťujeme odolnost materiálů a jejich povrchových ochran proti korozi. Materiál, 
ze kterého je korozní komora vyrobena musí být korozivzdorný. Polypropylen, jež 
je použit na mém konkrétním výrobku tuto vlastnost velmi dobře splňuje. Navíc je 
lehce opracovatelný, což je jeho další kladná vlastnost. Rozměry korozní komory jsou 
1000 x 600 x 700 mm (D x H x V). Tloušťka stěn je 4 mm. Stěny jsou k sobě svařeny za 
pomoci horkovzdušné svařovací pistole a svařovacího polypropylenového drátu. Ve 
výšce 470 mm prochází středem komory (delší stranou) plastová vodovodní trubka, 
z níž vystupují dvě trysky směřující k víku komory. Trubka je z jedné strany uzavřena 
a z druhé strany připojena k čerpadlu, to přivádí do trubky solnou mlhu, která je díky 
tryskám vpouštěna směrem k víku komory. Solná mlha volně klesá na zkoušený ma-
teriál. Korozní komora vychází ze standardizovaných korozních zkoušek.

Korozní komora

Pohled do komory

Postup korozního zkoušení solnou mlhou je dán normou ČSN EN ISO 9227   
(03 8132). Provádí se ve zkušební (korozní) komoře. Tato metoda umožňuje pro-
vádět korozní zkoušky jak s  protikorozní ochranou, tak bez ní. Tato metoda je 
vhodná k  rychlému hodnocení nespojitostí a pórů. Jako roztok pro zkoušení se 
používá roztok chloridu sodného.

Korozními zkouškami se zjišťuje odolnost materiálů a jejich povrchových ochran 
proti korozi. Zkouška musí obsahovat dostatečný počet vzorků, musí probíhat za 
takových podmínek, aby zajistila co nejbližší napodobení provozních podmínek. Ty 
dále dělíme na laboratorní a na zkoušky v přírodních, či provozních podmínkách.

Vzorek po korozní zkoušce

Korozi podléhají téměř všechny materiály, běžné je zkoušení korozní odolnosti 
kovových slitin. Koroze je samovolné a nevratné narušování materiálu chemic-
kým či elektrochemickým působením. 
Koroze je ve valné většině nežádaná, neboť samotný materiál kvůli ní mění své 
vlastnosti. Koroze je značným problémem při používání výrobků. Snahou je co 
nejnižší koroze výrobků.

Historie zkoumání a pojmu koroze je celkem široká. 
Již okolo roku 1000 n. l. probíhaly první pokusy 
o ochranu železa cínováním. 
Koncem 17. století se praktikovalo žárové mědění. 
Velmi důležitým člověkem v tomto oboru byl fran-
couz Antoine Laurent Lavoisier (1743–1794), kte-
rý vymyslel kyslíkovou a oxidační teorii a je pova-
žován za zakladatele moderní chemie. 
Samotný pojem koroze byl ustálen zhruba v roce 
1845. 
Slovo koroze je odvozeno z latinského slova corro-
dere, což znamená rozežírat.


