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U

rządzenie T-29 może być stosowane do określenia trwałości smarów plastycznych do pracy w łożyskach tocznych działających pod niewielkimi obciążeniami przy dużych prędkościach i przy podwyższonej temperaturze.
W szczególności przeznaczone jest do badań tribologicznych środków smarowych zgodnego z normą ASTM D
3336 - 05. Urządzenie to składa się z pieca rurowego poziomego, w którym umieszczone jest wrzeciono badawcze z testowym łożyskiem tocznym wypełnionym badanym smarem, układu napędowego, układu obciążającego oraz
systemu sterująco-pomiarowego. System sterująco-pomiarowy zapewnia pomiary i rejestrację: czasu biegu, temperatury
pierścienia zewnętrznego łożyska testowego, temperatury komory grzejnej, poboru mocy silnika oraz prędkości obrotowej wrzeciona. Wynikiem pojedynczego biegu badawczego jest czas pracy urządzenia do osiągnięcia jednego z parametrów krytycznych, którymi są: przekroczenie zadanego momentu tarcia lub poboru mocy silnika, przekroczenie zadanego
poziomu temperatury łożyska testowego, upłynięcie zadanego czasu biegu oraz przekroczenie zadanego poziomu drgań.
Przebiegi mierzonych wartości wyświetlane są na bieżąco na wyświetlaczu sterownika (ekranie komputera), a po zakończeniu biegu badawczego archiwizowane w pamięci mikroprocesora sterującego lub na dysku komputera. Silnik napędowy urządzenia jest automatycznie zatrzymywany po upłynięciu zadanego czasu albo po przekroczeniu jednego z parametrów krytycznych. Istota badania na tym urządzeniu polega na przeprowadzeniu, przy stałym, zadanym obciążeniu
i stałej prędkości obrotowej, przynajmniej 3 biegów badawczych elementów testowych współpracujących w obecności
badanego środka smarowego, sporządzeniu rozkładu Weibulla uzyskanych wyników badań i na jego podstawie określeniu trwałości L10, L50 oraz L90.

Element testowy:

łożysko kulkowe 6204

Prędkość obrotowa wrzeciona:

10 000 ±200 obr./min

Napęd pasowy o stałym naciągu:

67 N

Obciążenie wzdłużne łożyska:

22 N

Temperatura testu na średnicy
zewnętrznej łożyska:

do 230 ±3°C, kontrolowana,
osiągana w czasie do 1,5 h

Rodzaj smarowania:
		

jednorazowe nałożenie badanego
smaru przed testem

Zasilanie:

400 V AC/50 Hz

Moc silnika napędowego:

1,5 KW
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T

he T-29 tester can be used to determine the thermal stability of lubricating greases intended for rolling
bearings operating at small loads, high speeds, and at high temperatures. In particular, the device is intended
for tribological tests according to ASTM D 3336 standard.
The tester consists of a horizontal tube furnace, in which a test spindle and a test ball bearing filled with
a lubricant to be tested are located. Additional elements of the device include a drive system, a load system, and
a control-measurement system. The control-measurement system enables the measurement and recording of the
following parameters: the time of the run, the temperature of the outer race of the tested bearing, the temperature
in the heating chamber, the motor power consumption, and the rotational speed of the spindle. The result of a single
run is the time to exceed one of the following parameters: the specified friction torque or power consumption, the
preset level of the tested bearing temperature, the preset run time, and the preset level of vibrations. The measured
values are displayed on the display unit (or computer screen), and then, after the completion of the run, they are
archived in the memory of the control microprocessor or on the computer. The motor of the tribotester is automatically
stopped when the preset time elapses, or when one of the critical parameters is exceeded.
The tests performed using the T-29 tester are carried out at a constant load and a constant rotational speed. At least 3
runs for each tested lubricant are performed, and then, on the base of the Weibull distribution of the results obtained,
the L10, L50 and L90 lives are determined.
Test element:

6204 ball bearing

Spindle rotational speed:

10 000±200 rpm

Belt drive constant tension:

67 N

Axial load of the bearing:

22 N

Bearing outer race temperature:
		

up to 230±3°C, controlled, reached
within up to 1.5 h

Type of lubrication:
		

single application of the tested
lubricant prior to the test

Power supply:

400 V AC/50 Hz

Motor power:

1.5 KW
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