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URZĄDZENIE DO BADANIA ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I MEBLARSKICH NA UDERZENIA POZIOME
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 jest przeznaczone do badania materiałów i wyrobów budowlanych oraz meblarskich poprzez
wielokrotne uderzanie bijaka wyposażonego w silnik elektryczny z elektrosprzęgłem w zamontowany pionowo materiał lub wyrób. Do badań, zgodnie z obowiązującymi normami, używane są dwa bijaki: o masie
2 kg i ramieniu 300 mm (normy: PN-EN 12227, PN-EN 716 i PN-EN 1130) oraz o masie 6,4 kg i ramieniu 1 m
(normy: PN-EN 14072 i PN-EN 1728). Przedmiotem badania mogą być zamontowane pionowo płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tafle szkła montowane w ramie okiennej lub drzwiach, a także pionowe płaszczyzny mebli,
takie jak na przykład szczebelki łóżeczek dla dzieci.

Urządzenie jest wyposażone w system pomiarowo-sterujący, zbudowany
z zastosowaniem sterownika PLC z wbudowanym WebSerwerem. Dotykowy
pulpit operatora umożliwia zadawanie parametrów badania. Oprogramowanie opcjonalnie dostarczane z urządzeniem pozwala na zdalne monitorowanie prowadzonego testu poprzez łącze USB lub RJ45. Istnieje także możliwość wysyłania wiadomości mailowych o stanie próby.
System pomiarowo-sterujący urządzenia pozwala na określenie następujących parametrów:
 kąta podnoszenia bijaka lub wysokości podnoszenia bijaka,
 maksymalnego kąta odbicia bijaka od badanego materiału,
 liczbę odbić bijaka od powierzchni badanego materiału,
 stopnia destrukcji materiału poprzez określenie kąta wniknięcia bijaka
w badany materiał.
Zasilanie: 		

230 V/10 A, 50/60 Hz

Liczba cykli: 		

99

Okres cyklu:		

10÷99 s

Zakres pomiaru kąta:		

-120°÷+120°

Widok ogólny urządzenia
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DEVICE FOR TESTING RESISTANCE OF CONSTRUCTION
MATERIALS AND FURNITURE ELEMENTS
TO HORIZONTAL IMPACT
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 tests the resistance of construction materials and furniture elements to horizontal impact
by repeatedly hitting them with a beater fitted with an electric motor with an electric clutch. Two types
of beaters are used in the tests: a 2 kg beater with the arm’s length of 300 mm (complying with the PN-EN
12227, PN-EN 716 and PN-EN 1130 norms), and a 6.4 kg beater with the arm’s length of 1 m (complying
with the PN-EN14072 and PN-EN 1728 norm). As test objects plasterboards, chipboards, window glass panels,
or vertical elements of furniture, i.e. the bars used in cots, mounted vertically, can be used.
The device is equipped with a measurement and control system, with a PLC
controller with a built-in WebServer, which enables the test parameters
to be set using a touchscreen. The software, which is optionally delivered
with the device, enables remote monitoring of the test via the USB or RJ45
port. There is also a possibility to email the information about the status
of the test.
The measurement and control system facilitates the determination of the
following parameters:
 The angle and the height at which the beater is lifted,
 The maximum angle of rebound of the beater from the surface of the
tested object,
 The number of rebounds from the surface of the tested object,
 The level of destruction of the material by means of determining the
angle at which the tested object is penetrated by the beater.
Power supply: 		

230 V/10 A, 50/60 Hz

Number of cycles: 		

99

Time of each cycle:		

10÷99 s

Angle measurement range:

-120°÷+120°

General view of the device
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