
CORROSIONBOX H 
Pozioma komora do badań korozyjnych o

przezroczystej pokrywie, do testów mgły solnej,
kondensacji oraz korozyjnych testów cyklicznych

W ofercie 5 modeli: 600, 1000 oraz 2000 litrów, w wersjach podstawowych (basic) i
zaawansowanych (enhanced) 

Komory w niestandardowych wymiarach dostępne na zamówienie

Komora korozyjna to mało. Komora korozyjna spełniająca potrzeby użytkownika – to
produkt  oczekiwany  na  rynku;  to  także  powód,  dla  którego  firma  CO.FO.ME.GRA.
wprowadza na rynek nową serię poziomych komór korozyjnych Corrosionbox H. Seria
ta  uzupełnia  dotychczasową  ofertę  komór  pionowych  Corrosionbox,  dając
użytkownikom pełen wybór opcji i konfiguracji.  
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Corrosionbox – wyniki bliższe rezultatom testów naturalnych 

Na  całym  świecie  wszystkie  materiały  używane  do  produkcji  różnych
wyrobów wystawione są na działanie naturalnej lub przemysłowej korozji,
występującej w postaci mgły solnej, wilgoci, dymów, smogu, czy też spalin
samochodowych. Laboratoryjne testy korozyjne stosowane są szeroko w
celu doboru  I  selekcji  materiału  a także  wyboru  I  kontroli  odpowiedniej
ochrony antykorozyjnej. 
Komory typu  Corrosionbox  są  właściwym  oprzyrządowaniem do badań
odporności antykorozyjnej, również dla materiałów takich, jak farby, lakiery
I różnego rodzaju powłoki. 

Normy krajowe I międzynarodowe
 
W celu wypracowania powtarzalnych i porównywalnych wyników stosuje
się  szereg  znormalizowanych  typów  badań,  tak  na  użytek  poszczególnych  krajów  jak  i  społeczności
międzynarodowej.  Normy  krajowe  i  międzynarodowe  stanowią  tu  podstawę  i  źródło  odniesienia.  Do
najpopularniejszych należą: 

Modele Basic Modele Enhanced 

50180 method A1/A2/A3
AS 2331 method 3 
ASTM B117 
ASTM B287 
ASTM B368 
ASTM D1735 
ASTM D2247 
ASTM G85 A1 
BS 3900/F12 
BS 3900/F4 
BS 3900/F9 
BS 5466 Part 1/2/3  

BS 7479 
BS EN 60068-2-11 
BS EN ISO 7253 
BS 2011 Part 2.1 
D17 1058 
DEF 1053 METH 24
EF 1053 METH 36 
DIN 40046 
DIN 50 017-KK 
DIN 50021 
DIN 50907 
DIN 50958 
DIN 53167

DIN 55991 
ECCA T8 
FLTM BI 103-01 
GM4298P 
GM4465P 
IEC 68-2-11 
JIS H 8502 
Meth1/2/3 
JIS Z 2371 
JNS 30.16.03 
ISO 11503 
ISO 1456 
ISO 3768

 

ISO 3769 
ISO 3770 
ISO 4541 
ISO 7253 
ISO 9227 
MIL-STD-202 
NFT 30-077 
NFX 41-002 
RES.30.CT.117 
SIS 184 190 
VG 95 210

ASTM G43 
ASTM G85 A3 
DEF 1053 METH 36 
RES.30.CT.119 
DIN 50907 

DRY 
MIL-STD-810 
UNI 9399 
UNI 9590 
UNICHIM 652 
UNICHIM 741 

PROHESION 
ASTM G85 /A5

Testy mgły solnej

Solanka o własnościach korozyjnych rozpylana jest w postaci mgły solnej przy pomocy odpowiednio skonstruowanej
dyszy,  ulokowanej  w  centralnej  części  komory.  Tzw.  wieża  dystrybucyjna  służy  do  rozprowadzenia  mgły  w
równomierny  sposób  w  obszarze  testu.  Sprężone
powietrze,  użyte  do  wytworzenia  mgły  solnej,  jest
podgrzewane  I  nasycane  wilgocią  w  nawilżaczu  pod
ciśnieniem,  by  dalej  dotrzeć  do  dyszy  rozpylającej.  W
zależności od pojemności komory używa się jednego lub
więcej  elementów  grzejnych,  których  zadaniem  jest
utrzymywanie  jednakowej  temperatury  w  całej
komorze.Roztwór  gromadzący  się  na  dnie  komory
odprowadzany jest drenem na zewnątrz. Test mgły solnej
może być wykonywany we wszystkich modelach komór. 

Test z kondensacją wody
 
Dno  komory  testowej  zalewane  jest  wodą
zdemineralizowaną.  Woda ta jest podgrzewana i paruje
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kondensując na powierzchniach próbek. Temperatura w komorze wynosi 40 °C. Ciągły test kondensacji dostępny jest
we wszystkich modelach.  

Cykliczny test  korozyjny

Wiele cyklicznych testów korozyjnych powstało przez kombinację mgły solnej, wilgoci kondensacyjnej oraz suszenia
powietrzem.
Ostatnie  lata  przyniosły  zwiększone  zapotrzebowanie  na  ten  rodzaj  testów.  Sucha  korozja  jest  jednym  z
najpowszechniejszych testów I polega na naprzemiennym aplikowaniu mgły solnej I  suszeniu powietrzem.  Testy
cykliczne mogą być wykonywane przez modele Corrosionbox klasy zaawansowanej (enhanced). W zależności od
rodzaju  cykli  komora  może  wymagać  pewnych  dodatkowych  opcji  sprzętowych  montowanych  w  procesie  jej
produkowania.  

Konstrukcja komory 

Komora zbudowana jest z polipropylenu o grubości ścianki 10 mm. Opcjonalnie z tworzywa PPS, by spełnić test
płomieniowy CSA. Komora wyposażona jest w podwójną izolację. Dostęp do wnętrza w modelach 600 i 1000 odbywa
się  przez  uchylną  przezroczystą  pokrywę  (w modelu 2000l  jest  to  opcja  dodatkowa).  Panel  sterujący  oraz inne
elementy manipulacyjne rozmieszczono w sposób ergonomiczny po stronie prawej. Zbiornik solanki znajduje się po
lewej stronie.  Panel elektryczny przyrządu jest szczelnie zamknięty w osobnej strefie; obok niego zamontowane są
elektrozawory,  nawilżacz  oraz  pompa  dozująca  solankę.  Każda  z  tych  części  jest  łatwo  dostępna  w  celach
serwisowych.

 

Model podstawowy (Basic) 

Najprostszy  w konstrukcji  I  najłatwiejszy  w obsłudze.  Po pierwsze  należy  ustawić
czasownik na długość testu (do 9999 godzin), następnie temperaturę na sterowniku
temperatury  i  wcisnąć  przycisk  Salt  spray  (mgła  solna)  lub  Condensation
(kondensacja).  Podczas  testu  licznik  czasu  liczy  upływający  czas  i  wyświetla
pozostały do końca. By dokonać oględzin próbek należy przerwać test tym samym
przyciskiem  Salt  spray  lub  Condensation  i  wcisnąć  przycisk  wentylacyjny,
opróżniający jednocześnie dno komory z kondensatu, następnie otworzyć komorę. By
kontynuować  test  zwyczajnie  nacisnąć  Salt  spray lub Condensation.  Test  dobiegł
końca, gdy licznik czasu wskazuje zero. 
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Model zaawansowany (Enhanced) 

Umożliwia dowolne programowanie komory (do 15 różnych programów), wpisanych za
pośrednictwem klawiatury  przy użyciu prostego menu. Status komory jest  w sposób
ciągły  wyświetlany  na  dużym  wyświetlaczu  LCD  (4  linie,  20  znaków  każda).
Zastosowany  tu  mikroprocesor  steruje  i  monitoruje  pracę  komory,  temperaturę
nawilżacza, ciśnienie dyszy rozpylającej  oraz funkcje pompy dozującej  RPH. System
wyposażony jest w autodiagnostykę, generującą komunikaty ostrzegawcze, alarmowe a
także awaryjne wyłaczenie komory. Użytkownik otrzymuje kompletny raport z przebiegu
testu:  temperatury  komory  i  nawilżacza,  ciśnienia  powietrza  dyszy  oraz  wydajność
pompy dozującej RPH są okresowo mierzone i zapamiętywane w pamięci sterownika,
wraz z przerwaniami testu czy alarmami. Proste naciśnięcie klawisza powoduje wydruk
kompletnego raportu. Interfejs RS232-C pozwala na podłączenie drukarki zewnętrznej. 

Opcje testów cyklicznych 

Model zaawansowany pozwala na programowanie testów kombinujących: mgłę solną, kondensację wodną, suszenie 
I aktualne warunki otoczenia. By wykonywać takie testy komora musi być wyposażona w następujące dodatkowe 
opcje: 
Opcja suchej korozji (Dry Corrosion, Scab Corrosion Cycle). Instalowana jest grzałka nadmuchiwanego powietrza
oraz tytanowy panel dna komory, zmieniający dno z mokrego w suche. Jedynie suche dno komory umożliwia szybkie 
wysuszenie próbek. 
Opcja do ASTM G85-98 annex 5 prohesion. W dodatku do elementów dla korozji suchej, należy zainstalować 
bocznik na nawilżacz, by spełnić wymagania normy co do ilości mgły. 
Opcja do ASTM G85-98 annex 4 test mgły solnej + SO2. Należy zainstalować zewnętrzny system
dozowania SO2 oraz moduł dyfuzji gazu wewnątrz komory. 

Cechy / Modele basic enhanced
Zwarta, masywna konstrukcja o  10 mm ściance z polipropylenu, z wbudowanym zbiornikiem solanki  tak tak
Komora zamykana uchylną pokrywą z  uszczelką wodoszczelną tak tak 
Kompaktowa dysza rozpylająca z tworzywa  sztucznego, spełniająca wymagania testów wg  ISO 9227 
AASS oraz CASS 

tak tak 

Dyfuzer mgły w centralnej części komory zapewnia jednorodną mgłę w całym obszarze testu tak tak 
Wieża nawilżacza z automatycznym uzupełnianiem wody oraz grzałką sterowaną termostatem tak tak 
Pompa perystaltyczna do dozowania solanki tak tak 
Ergonomiczny panel sterowania tak tak 
Regulator ciśnienia do sterowania ciśnieniem powietrza dyszy rozpylającej tak tak 
Manometr do wizualizacji ciśnienia powietrza dyszy tak nie
Cyfrowy kontroler temperatury w komorze tak nie
Licznik czasu do ustawiania czasu testu, programowalny do 9999 godzin,  zatrzymujący wszelkie 
funkcje na końcu testu

tak nie

Lampka sygnalizująca brak solanki tak nie
Mikroprocesorowy panel kontrolny; ciągłe wyświetlanie fazy testu (statusu komory) na dużym, 4-
wierszowym wyświetlaczu LCD (służy do wyświetlania parametrów  testu I menu programu) 

nie tak

Dowolne programowanie, do 15 różnych programów testowych, wpisywanych z klawiatury ochronnej  nie tak 
Autodiagnostyka, komunikaty o dacie zbliżającego się terminu przeglądu technicznego, komunikaty 
ostrzegawcze oraz awaryjne wyłączenie komory

nie tak 

Kompletny raport testu:  temperatura komory,  temperatura nawilżacza, ciśnienie powietrza w dyszy, 
obroty pompy dozującej są okresowo mierzone I rejestrowane w pamięci sterownika, łatwy wydruk 
raportu 

nie tak 

Transfer danych przez  intrfejs szeregowy RS232-C nie tak 

Filtry wody I powietrza należy dodatkowo zainstalować na liniach zasilających tak tak 
W dostawie pręty I standardowe uchwyty próbek tak tak 
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Dane techniczne / Modele 600 l basic 
600 l enhanced 

1000 l basic 
1000 l enhanced 

2000 l enhanced

Wymiary

Wymiary zewnętrzne (mm) 2010 x 910 x 1400 (WxDxH) 2400 x 1180 x 1355 (WxDxH) 3000 x 1200 x 1480 (WxDxH)
Wymiary wewnętrzne komory (bez obszaru
pod pokrywą) (mm) 

1300 x 650 x 700 (WxDxH) 1690 x 890 x 700 (WxDxH) 2890 x 980 x 700 (WxDxH) 

Pojemność komory (bez obszaru pod 
pokrywą  (litry) 

600 1050 2000

Waga (Kg) 300 400 550
Pojemność zbiornika solanki (litry) 130 160 450 (external module)

Zasilanie elektryczne

Typ podłączenia 1/N/PE 
Napięcie  (V) 230 +- 10 % 50 Hz 
Pobór prądu  (A) 9 12 18

Zasilanie wodne – nawilżacz 

Rodzaj wody zdemineralizowana 
Ciśnienie wody  (bar) 2-4 
Pobór wody, w przybliżeniu (litrów/dzień) 3 
Zasilanie powietrzem 
Rodzaj powietrza  filtrowane, wolne od pyłu
Ciśnienie powietrza  (bar) 4-6 5-6
Pobór powietrza (przybliżony)  (Nm3/h) 5-8 12
Zakres temperatur 
Zakres  temperatur w komorze  (°C) od temp. otoczenia do 50 

Zakres  temperatur nawilżacza  (°C) od temp. otoczenia do 70 

Akcesoria standardowe 

Pręty 4 6 8
Stelaże próbek 3 4 4
Filtr powietrza I przewód  (4 m) tak tak tak 
Filtr wodny I przewód  (4 m) tak tak tak 

Inne wyroby
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