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UTS TRIBOLOG

DÖNEL (PIN-ON-DISK) TEST MODÜLÜ

Özellikler

Hareket Tipi/Çeşidi Kayma/Sürekli dönme

Numune Geometrisi Pin, bilye, disk ve diğer özel geometriler

Yağlayıcı/Sıvı Opsiyonel

Sürtünme/Aşınma Çapı 0 – 70 mm

Yazılım TriboSoft-µ

Disk Dönme Hızı 0 – 3000 d/dk

Normal Yük Standart: 0-100 N (Opsiyonel olarak artırılabilir)

Ortam Sıcaklık Oda sıcaklığı-800°C

Sürtünme Kuvveti Ölçümü Standart: 0-100 N (Opsiyonel olarak artırılabilir)

Bilye/Pin Tutucu 4-10 mm (Standart bilye/pin:6 mm)

Grafik Seçenekleri

Doğrudan

• Sürtünme katsayısı - zaman/yol

• Sürtünme kuvveti – zaman/yol

• Aşınma derinliği - zaman/yol

• Sıcaklık - zaman/yol

Dolaylı

• Ağırlık/hacim kaybı - zaman/yol

• Kayma hızı - sürtünme katsayısı

• Yüzey basıncı - sürtünme katsayısı

• Kayma hızı - aşınma derinliği

• Yüzey basıncı - aşınma derinliği

• Kayma hızı - ağırlık/hacim kaybı

• Yüzey basıncı - ağırlık/hacim kaybı

Standartlar ASTM G99 - Standard Test Method for Wear Testing with a 

Pin-on-Disk Apparatus

UTS TRIBOLOG / Pin-on-Disk

UTS TRIBOLOG pin-on-disk ve bal-on-disk testlerini yapmak için mükemmel bir

seçenek olarak geliştirilmiştir. Ana makine ile birlikte sunulan bu temel modül;

kuru, yağlı, korozif ve sıcak ortamlarda testler yapabilmektedir. Bunun için özel

kaplar ve ortamlar geliştirilmiştir.

 Oda sıcaklığı - 800°C arasındaki kademelerde testler yapılabilmektedir.

 Kuru, yağlı ve korozif ortamlarda çalışabilme opsiyonları sunmaktadır. 

 Test ortamı izole edilerek farklı atmosferik şartlarda testler 

yapılabilmektedir.

 Stanadart modüllerde yükleme ölü ağırlık esasına göre yapılmaktadır. 

Ancak opsiyonel olarak yaylı mekanik yükleme seçeneği de 

sunulmaktadır. 

 Sistemde oto-blokajlı bir sonsuz vida sistemiyle bilye/pin konumlaması 

yapılmaktadır.

 Aşınma derinliği opsiyonel olarak sunulan hassas bir indüktif mesafe 

algılayıcı probe ile algılanmaktadır.

 Sürtünme kuvveti yükleme kolu üzerine  yerleştirilen hassas bir yük 

hücresiyle algılanmaktadır.

 Sistem, bilye ve pin tipi aşındırıcılar ve/veya aşınanlar için geniş bir ölçü 

aralığı sunmaktadır. Bunlarla noktasal, çizgisel ve alansal (dairesel, 

dikdörtgen ve kare) temas sağlanabilmektedir.

 Sistem tahriki hassas moment ve hız kontrollü bir servo motor ile 

yapılmaktadır. 

 Sistemin kontrol ve veri işlemleri, özel olarak geliştirilmiş bir tribolojik ara 

yüz (TriboSoft- ) yazılımı ile sağlanmaktadır. 
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 TRIBOSOFT-; UTS tarafından geliştirilen TRIBOLOG modeli

için özel olarak geliştirilmiş, akademik bakış açısına sahip,

fonksiyonel ve kullanıcı dostu bir yazılımdır.

 Yazılım ara yüzü, üzerinden rahatlıkla test metodunu seçip,

parametrik ayarlamalar yaparak anlık veri izleme ve grafik

etme opsiyonlarına sahiptir.

 Yazılım üzerinden üç temel test modu seçimi

yapılabilmektedir. Bunlar; pin-on-disk (dönel-rotative) ve

lineer hareket (reciprocating) ve açısal-lineer hareket test

modlarıdır.

 Kaydedilmiş tüm veriler MS Excel formatına kolayca

dönüştürülebilmekte ve böylece istenildiği şekilde grafik

edilebilmektedir. Bu veriler diğer grafik programlarına da

transfer edilerek çizimler gerçekleştirilebilmektedir.

Uygulama

• Ulaşım, Havacılık
• Mikro elektromekanik
• Biyomekanik
• Akademik ve endüstriyel Ar-Ge
• İmalat
• Kaplama, Optik
• Spor
• Yağlayıcılar ve yağlama
• Metaller, Seramikler
• Kompozitler, Polimerler

UTS TRIBOLOG

DÖNEL (PIN-ON-DISK) TEST MODÜLÜ

TriboSoft-µ - Tribometrik Yazılım
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