
27

Abrasion 
Check 
Urządzenie do badania ścieralności zgodnie 
z normami ISO 4649, ASTM D 5963 (DIN 53 516) 
Standardy referencyjne: AS 1683.21; ASTM D5963; EN 12770; ISO 
4649; 
Uwaga: zgodność z niektórymi normami może wymagać 
opcjonalnych akcesoriów lub konfiguracji. 
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Test ścieralności daje porównawczą ocenę odporno-
ści na ścieranie próbek wykonanych ze zwulkanizo-
wanej gumy, plastiku i innych materiałów.  
Opis badania  
Cylindryczną próbkę otrzymaną poprzez formowanie 
lub wyciętą wykrojnikiem z gotowego produktu 
umieszcza się w zacisku mocującym. Podczas stan-
dardowego cyklu ścierania próbka jest dociskana 
z określoną siłą do obracającego bębna, na którym 
umieszczony jest certyfikowany papier ścierny. 
Pomiar zmiany objętości próbki po cyklu ścierania 
przeprowadzany jest na wadze wyskalowanej w 
częściach tysięcznych (nie jest ona dołączona do 

dostawy).  
Cechy szczególne  
• łatwość ustawienia przyrządu w celu wykonania 
badania zarówno z obrotem próbki wokół osi jak i 
bez obrotu  
• szybka zmiana ciężarków w celu ustawienia siły 
pionowej  
• wykrywanie przedwczesnego starcia próbki z 
automatycznym zatrzymaniem badania  
• specjalna konstrukcja uchwytu próbki z regulacją 
siły jej trzymania i odpowiednim, precyzyjnym jej 
wysunięciem  
• elektroniczny kontroler silnika zapewniający 

dokładną kontrolę prędkości obrotowej bębna  
• zintegrowana szczotka do ciągłego czyszczenia 
bębna podczas testu  
• system odblokowania napędu bębna ułatwiający 
wymianę papieru ściernego i czyszczenie przyrządu  
• przezroczysta pokrywa ochronna z blokadą 
bezpieczeństwa  
• oznakowanie CE 
Akcesoria   
• Zgodnie z normami, certyfikowane próbki do wery-
fikacji stopnia ścieralności papieru ściernego  
• Wykrojnik i forma do przygotowania próbek. 

Test Setup: • Test with/without sample rotation; • Selection of vertical force on 
the sample (5, 10, 20N - Other on request); • Test with reduced run 
Drum release: Mechanical release of the drum for easy emery cloth replacement 

and instrument cleaning 
Uwagi: A millesimal scale (not included) is used to calculate the reduction in 
volume of the specimen
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