Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
KOMORY DO BADANIA KARBONATYZACJI BETONU
oraz
KOMORy DO BADANIA EMISJI LOTNYCH ZWIĄZKÓW
ORGANICZNYCH Z MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH VOC
oraz innych specjalizowanych komór i urządzeń badawczych
opracowanych i wykonywanych w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, proponujemy
również zorganizowanie u Państwa bezpłatnego seminarium,
na którym zaprezentujemy wybrane technologie, omówimy
możliwości ich wdrożenia i zastosowania.
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KOMORA
DO BADANIA
KARBONATYZACJI
BETONU

Komora do badania karbonatyzacji betonu
Komora do karbonatyzacji betonu jest wykonana ze szkła oraz malowanego proszkowo aluminium. Półki obrotowe
i pozostałe elementy są wykonane ze stali nierdzewnej. Komora posiada system sterowania ze sterownikiem PLC
i dotykowym ekranem operatora.
WYRÓŻNIONO:
 podsystem utrzymania temperatury
(zrealizowany za pomocą modułów klimatycznych
z ogniwami Peltiera)
 podsystem utrzymania wilgotności
(zrealizowany za pomocą nawilżacza ultradźwiękowego i układu osuszania ze sprężarką bezsmarową)
 podsystem utrzymywania składu CO2
 podsystem transportu gazu wewnątrz komory



Automatyczny zapis stanu klimatu wewnątrz komory do pamięci wewnętrznej odbywa się co 30 minut przez 166 dni.
PARAMETRY TECHNICZNE
Dokładność regulacji temperatury

30–90%RH Dokładność regulacji wilgotności

±3%RH

Zakres regulacji układu utrzymywania
i pomiaru CO2		

0–5% albo Dokładność regulacji stężenia CO2
0–15%

±0,1%

Nośność półek obrotowych

100 kg

30 cm

Termin realizacji: 4–6 miesięcy

Zakres regulacji prędkością przepływu powietrza nad
próbką

0,1–0,3 m/s

Tło komory

powietrze o czystości poniżej <10 mu/m3 (TVOC)

Temperatura otoczenia

ok. 23°C

Pojemność komory

100 dm3, 225 dm3, 1000 dm3 (do 12 m3)

Wyróżnione podsystemy

1) utrzymania temperatury
2) utrzymania wilgotności – podwyższania i obniżania
3) kontroli poziomu i uzupełniania wody
4) filtracji powietrza – istnieje możliwość wykonania systemu przygotowania powietrza

Wymagania

praca w pomieszczeniu klimatyzowanym

±1°C

Zakres regulacji wilgotności

Odległość między półkami

komputer typu netbook z oprogramowaniem do monitorowania pracy komory lub zestawu komór

PARAMETRY TECHNICZNE

WYPOSAŻENIE
 stanowisko z aparatem cyfrowym do fotografowania próbek
 komputer typu netbook z oprogramowaniem do monitorowania pracy komory i automatycznej analizy
obrazu skarbonatyzowanych próbek

16÷30°C

Stanowisko badawcze składa się z dwóch elementów: komory badawczej i zespołu przygotowania powietrza. Komora badawcza ma za zadanie utrzymać określony przez normę DD ENV 13419–1:1999 klimat (ciśnienie, temperaturę,
wilgotność, przepływ powietrza między próbkami). Blok przygotowania powietrza ma za zadanie dostarczyć powietrze o określonej przez europejską DD ENV 13419-1: 1999 czystości, wilgotności i temperaturze.
WYPOSAŻENIE

W urządzeniu zainstalowano system zapobiegający wzrostowi ciśnienia wewnątrz komory oraz wprowadzono kontrolę zamknięcia drzwi wraz z blokadą systemu utrzymywania składu CO2. Procesy usuwania wody wydzielającej
się podczas karbonatyzacji betonu oraz uzupełniania
wody do nawilżania odbywają się automatycznie.

Zakres regulacji temperaturą

Komora do badania emisji lotnych związków organicznych
z materiałów budowlanych VOC

Cykl badawczy trwa ok. 200 godzin.
Termin realizacji: 4–6 miesięcy

