Zakład Tribologii

URZĄDZENIE T-28 DO BADANIA ODPORNOŚCI
NA KRUCHE PĘKANIE I ZUŻYCIE ŚCIERNE
MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I NARZĘDZIOWYCH
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U

rządzenie umożliwia określenie właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych
oraz zgranulowanych minerałów, ujawniających się w trakcie ich wzajemnego oddziaływania w węźle tarcia o specyficznych cechach konstrukcyjnych. Urządzenie pozwala na wyznaczenie następujących
właściwości:
 odporności na zużycie ścierne i kruche pękanie materiałów
stosowanych na ostrza narzędzi, w szczególności węglików
spiekanych stosowanych na narzędzia do wiercenia i urabiania skał;
 ścierności i kruszalności zgranulowanych minerałów
w kontakcie z dowolnym materiałem konstrukcyjnym, kąt
tarcia statycznego i kinetycznego oraz kohezję wewnątrz
zgranulowanej warstwy minerału.
Przyrząd ten pozwala na ciągły pomiar i rejestrację obciążenia próbki,
oporów ruchu, temperatury wewnątrz cylindra, prędkości obrotowej
wrzeciona, liczby obrotów wrzeciona oraz względnego przemieszczenia próbki podczas badania. Urządzenie przeznaczone jest do
zastosowania w instytutach badawczo-rozwojowych oraz wyższych
uczelniach technicznych zajmujących się problematyką trwałości narzędzi stosowanych w przemyśle wydobywczym (np. wiercenie czy
urabianie skał).
Obciążenie próbki:				

50 do 2500 N

Temperatura wewnątrz cylindra:		

do 50°C

Prędkość obrotowa wrzeciona:			

do 100 obr./min

Widok ogólny urządzenia badawczego

Pomiar wielkości po cyklu badawczym:
 ubytek masy próbki
 rozdrobnienie zgranulowanego materiału
Zasilanie:				230 V/50 Hz

KONTAKT

WSPÓŁPRACA

Zespół Marketingu
innowacje@itee.radom.pl
tel.: 48 36 49 211
fax: 48 36 44 749

Politechnika Śląska
Wydział Górnictwa i Geologii
Instytut Mechanizacji Górnictwa
Gliwice

Głowica badawcza

Sposób mocowania
próbek w uchwycie

PROPOZYCJA MARKETINGOWA
sprzedaż produktu

usługa badawcza

licencja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tribology Department

T-28 TESTING MACHINE FOR BRITTLE FRACTURE
AND ABRASIVE WEAR RESISTANCE TESTS
FOR ENGINEERING AND TOOL MATERIALS
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 T-28 testing machine enables the determination of tribological properties of engineering and tool
materials, as well as granulated minerals, that are revealed during their interactions in a tribosystem with
specific structural features.

The machine enables the determination of the following
properties:
 Resistance to abrasive wear and brittle fracturing of materials
intended for blades of cutting tools, particularly cemented
carbides used on tools for rock drilling and working;
 Abrasion and brittleness of granulated minerals in contact
with any engineering material, the angle of static and kinetic
friction, and cohesion within the granulated mineral layer.
T-28 testing machine enables constant measurement and recording of
the applied load, the resistance to motion, the temperature inside the
cylinder, the rotational speed of the spindle, the number of rotations
of the spindle, the relative displacement of the sample during the test.
The device is intended for R&D institutes and technical universities in
which the issues of durability of tools used in the mining industry
(e.g. for rock drilling and working) are undertaken.
Applied load:				

50–2500 N

Temperature inside the cylinder:		

up to 50°C

Rotational speed of the spindle:		

up to 100 rpm

General view of the machine

Properties measured after a test cycle:
 Test sample weight loss
 Fragmentation of the granulated material
Power supply:				

Test head

230 V/50 Hz
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