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omora do badania karbonatyzacji betonu o pojemności ok. 1 m3 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.

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.
Wyposażenie:
 stanowisko z aparatem cyfrowym do fotografowania próbek,
 komputer typu netbook z oprogramowaniem do monitorowania pracy
komory i automatycznej analizy obrazu skarbonatyzowanych próbek.
Automatyczny zapis stanu klimatu wewnątrz komory do pamięci wewnętrznej odbywa się co 30 minut przez 166 dni.
Zakres regulacji temperaturą:

16÷30°C (±1°C)

Zakres regulacji wilgotności:

30–90% RH (±3% RH)

Zakres regulacji układu:

0–5% albo 0–15%

Zakres regulacji prędkości obrotowej:

0 rpm albo 3,0÷8,0 rpm

Masa komory:

~500 kg

Zasilanie elektryczne:

230 VAC/50 Hz, 1 kW

Wymiary zewnętrzne komory (W x S x G):

1890 x 1000 x 1350 mm
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he chamber for concrete carbonisation (volume ca. 1 m3) is made of glass and powder coating aluminum.
Rotating shelves and other elements are made of stainless steel. The chamber is equipped with a control
system with PLC controller and a touchscreen operator interface.

The chamber consists of the following elements:
Subsystem for temperature maintenance,
Subsystem for humidity maintenance,
Subsystem for maintenance of CO2 composition,
Subsystem for gas transport inside the chamber.

The device has been equipped with the system that prevents pressure from increasing. Moreover, the control for door
locking together with the blockade of the system for maintenance of CO2 composition have been installed.
Processes of water removal, released within the concrete carbonisation, and filling in water for moisturising are
performed automatically.
Equipment
 A stand with a digital camera for samples recording,
 A netbook with software for monitoring the performance of the chamber
and automatic image analysis of carbonatised samples.
Automatic recording of climate factors inside the chamber into internal memory
takes place every 30 minutes for 166 days.
Temperature regulation range:

16÷30°C (±1°C)		

Humidity regulation range:

30–90%RH (±3%RH)

Range of regulation for the system of CO2 0–5% or 0–15%
Rotating speed regulation range:

0 rpm or 3.0÷8.0 rpm

Weight:

~500 kg

Power supply:

230 VAC/50 Hz, 1 kW

External dimensions:

1890 x 1000 x 1350 mm
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