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URZĄDZENIE DO BADAŃ ZUŻYCIA
EROZYJNEGO
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. 48 364 42 41, fax 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

U

rządzenie przeznaczone jest do realizacji badań zużycia erozyjnego materiałów litych, w tym również warstw i powłok. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjny system dozowania materiału ściernego, umożliwiający regulację zarówno prędkości, wydatku masy, jak również temperatury ścierniwa.
Nowoczesny system mocowania podłoży przystosowany jest do realizacji testów przy różnych kątach padania ścierniwa, w tym zarówno na specjalnie przygotowanych
próbkach, jak również na elementach użytkowych. Konstrukcja urządzenia umożliwia umieszczenie wewnątrz komory testowej ośmiu próbek
badawczych, dla których parametry testów mogą być dobierane indywidualnie. Urządzenie wyposażone jest w oryginalny system sterowania umożliwiający regulację, sterowanie oraz kontrolę parametrów testów erozyjnych,
jak również programowanie przebiegu zmian parametrów testu erozyjnego
w czasie.

Ścierniwo:			

tlenek glinu 50 µm

Wydatek ścierniwa:			

2÷10 g/min

Temperatura strugi powietrza:		

20÷600°C

Ciśnienie powietrza: 			

0÷6 bar

Prędkość powietrza:			

0÷100 m/s

Możliwość badań normatywnych:
				

ASTM-G76, PN-76/C815116,
PN-EN ISO 16282

Możliwość indywidualnego doboru parametrów dla każdej próbki

Urządzenie do badań
zużycia erozyjnego

Możliwość zmiany parametrów w czasie trwania testu
Możliwość programowania i automatycznej realizacji testu dla 8 próbek
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DEVICE FOR EROSIVE WEAR TESTS
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he device is intended for erosive wear tests of solid materials, including coatings and layers. The device
is equipped with a precise abrasive material dosage system enabling the adjustment of the dosage speed,
mass consumption, and the temperature of the abrasive. The novel substrate mounting system is adjusted
to the execution of tests for different angles at which the abrasive is supplied and can be used for both
specially prepared samples and functional elements as well. The architecture
of the device enables up to eight test samples to be placed inside the chamber,
for which test parameters are selected and set individually. The device
is equipped with an original control system which helps to adjust, control and
monitor the parameters of erosive wear tests. It also enables the programming
of the course of changes in parameters of these tests in time.

Abrasive material:			

aluminum oxide 50 µm

Consumption of abrasive material:

2÷10 g/min

Air stream temperature:			

20÷600°C

Air pressure: 			

0÷6 bar

Air velocity:			

0÷100 m/s

Possibility of normative tests:		
				

ASTM-G76, PN-76/C815116,
PN-EN ISO 16282

Possibility of individual setting of parameters of each sample tested

Device for erosive tests

Possibility of changing parameters at the time of the test
Possibility of programming and automatic execution of a test for 8 samples
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