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1. Introduction 

Technological progress is the counterpart to the growing demand 
for novel machines and devices that should be characterised by high 
reliability, functionality, and an extended time of operation in extreme 
conditions. The development of aviation, as well as power and pet-
rochemical industries, has resulted in greater expectations as far as 
structural and functional materials are concerned, particularly when 
mechanical properties and the resistance to corrosion and erosion are 
taken into account [8, 18]. These requirements have in turn led to the 
increased number and availability of advanced materials and innova-
tive technologies in the area of materials engineering [5]. Traditional 
materials have started to be replaced with composite materials that are 
lighter and can carry higher loads. Due to the area of their application, 
modern structural and functional materials need to be comprehen-
sively examined, particularly for resistance to erosion. Impact erosion 
tests are regulated by different standards, depending on the type of the 
coating and the structural material used.

The method presented in the ASTM-G76 standard is directed at 
erosion tests for structural and functional materials. A material tested 
is subjected to the influence of a mixture of abrasive and air. The ero-
dent, by means of gravity, is deposited in the mixing chamber, where 
it is mixed with compressed air. The mixture is then released from the 
mixing chamber through the nozzle and impacts the test sample [12].

Normative erosion tests complying with the PN-76/C-81516 
standard are directed at testing the resistance of paint coatings. The 
tests can be conducted using two methods. One consists in the crea-
tion of an elliptical hole in the tested coating by means of an abrasive, 
while in the other, an abrasive disc moves along the surface of the 
sample along the defined section and at constant load [13].

The method described in the PN-EN ISO 16282 standard is used 
for the verification of resistance to erosive wear of refractory materi-
als. The measure of the abrasion resistance is the volume of the materi-

al removed from the flat surface of the sample located perpendicularly 
to the nozzle through which silicon carbide is discharged [14, 7].

Nonstandard methods can also be applied. In most cases, they use 
centrifugal force in a tumbler for the dispersion of the particles of the 
abrasive. The agent leading to erosion is the mixture of the abrasive 
agent and water [15,16].

Extreme tests enabling the reconstruction of real conditions of the 
wear process play an important role in the characterisation of resist-
ance to erosive wear, and they ensure the determination of the ex-
pected life of the tested structural element. Tests conducted according 
to the ASTM-G76, PN-76/C-81516, and PN-EN ISO 16282 standards 
are performed in standardised conditions that are different from real 
operation conditions.

Exploitation of structural elements of machines and technical de-
vices usually significantly differs from the parameters in the above 
listed standards. The conditions in flow machines are different from 
the conditions in jet engines, fans, suspension furnaces, or cyclones. 
This particularly concerns thermal forces and impact energy, which 
greatly influence the erosion resistance of structural and functional 
materials. The diversity of operating environments in which erosive 
wear takes place created the demand for test and research apparatus 
and simulation methods enabling the reconstruction of the process in 
a way resembling real life operation conditions [19,1,20]. The devel-
oped apparatus can be a useful tool for researchers and constructors, 
because it helps in the explanation of the physical aspects of the ero-
sion process.

2. General concept of the stand for erosive wear tests 

The available research apparatus enables the execution of standard 
tests, but its application for nonstandard tests is significantly limited. 
Only a few devices enable tests in high temperatures to be conducted 
[10, 17]. The main functional barrier is the proper dosage of the abra-
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sive agent. Such precision is influenced by the size of the particles of 
the erodent, its moisture content, and the type of the feeder used. Most 
feeders do not comply with the requirements of the proper dosage of 
the abrasive, and they cannot ensure the repeatability of the results of 
the dosing process [8,21,9]. For the erosion tests to be precisely con-
ducted, new generation research devices enabling precise adjustment 
of the parameters of the test, particularly the ones of the dosage of the 
erodent, need to be developed.

The researchers at the ITeE-PIB carried out research aimed at the 
design of test and research apparatus for the reconstruction of erosive 
wear mechanisms for structural and functional materials. The device 
in question enables the performance of both normative and nonstand-
ard tests. An important assumption was the ability to control precisely 
a wide range of the erosion process parameters, defined based on the 
actual conditions prevailing in the machines vulnerable to impact ero-
sion. Basic assumptions concerning these parameters are presented 
in Table 1.

The range of parameters was selected in a way enabling full ex-
ecution of both tests according to the ASTM G 76 standard and non-
normative tests according to our own experiments. The structure of 
the system for the simulation of erosive wear (Fig. 1) was developed. 
It has a modular character enabling the reconstruction of an impact 
erosion mechanism stemming from the impact of the mixture of the 
abrasive and air.

The research apparatus available on the market have limited func-
tionality and do not allow a full range of erosion tests to be performed, 
particularly in repeatable conditions, for a significant number of sam-
ples. The modular structure and functionality of the device developed 
by the authors of the paper ensures flexible control over a wide range 
of erosion process parameters and allows for up to eight samples made 
of different materials to be placed in the test chamber. Additionally, 
each of the samples can be tilted at a different angle to the stream of 
the abrasive agent. 

Moreover, commercially available devices provide a limited pos-
sibility to conduct tests at high temperatures, because they do not 
allow the temperature of the sample and the stream of the abrasive 
agent to be controlled independently. This problem is non-existent in 
the apparatus described in this article, because two separate heating 
modules were used, which constitutes an important advantage of the 
system for the simulation of the erosive wear process.

The device is composed of an air preparation module, heat ex-
changers, an abrasive agent feeder, a mixing chamber, a measurement 
chamber module, a set of filters, and a control system. Depending on 
the value of the intensity of the stream flow, the filtered and dried air 
flows through one of the exchangers. Once the air is heated to the 
temperature required for the test, it is directed to the mixing chamber, 
where it is combined with the abrasive agent. The mixture created in 
this way leaves the chamber through the nozzle and bombards the 
test sample. Then, a gaseous agent flows through the set of filters that 
absorb the particles of the worn out abrasive agent.

Considering erosive wear tests, an important role is played by the 
accuracy and repeatability of the dosage of the abrasive agent. Im-
precise dosing can result in a misrepresentation of the modelled wear 
process, which leads to erroneous results. Since accuracy of the dos-
ing process significantly influences the erosion process, the authors 
analysed commercially available dosing devices, developed an origi-
nal device, and then subjected it to verification. 

3. Erodent dosing system 

Dosage of the erodent depends on the structure of the device that 
has an influence on both the precision and the even supply of the 
abrasive agent.

Ejectors are most commonly applied in the systems feeding the 
abrasive agent in which disc or screw feeders are used. In the ejector 
system, the Venturi effect is used in which the air stream automatically 
sucks in the particles of the abrasive agent from the feeder (Fig.2a). 

The amount of the abrasive agent supplied depends on the speed 
of the air stream and the particle size of the erodent. Such solutions 
exclude the possibility of an independent control over the amount of the 
abrasive agent and the speed of the mixture, because the number of the 
abrasive particles supplied depends on the speed of the air stream.

In a disc feeder, the abrasive is removed through the nozzle, de-
posited by means of gravity on the rotating disc (Fig. 2b) and then, 
using an immovable scraper, moved to the mixing chamber. The con-
sumption of the abrasive agent depends on the rotational speed of the 
disc and the distance between the disc and the nozzle of the feeder.

Screw feeders are used for the dosing of powders by means of a 
volumetric method (Fig. 2c). The amount of the abrasive depends on 
the rotational speed and the geometry of the screw. The device enables 
precise and constant dosage of the agent regardless of the speed of the 
air stream.

In erosive wear tests, abrasives characterised by high hardness are 
used; therefore, the feeders should be highly resistant to the influence 
of the erodent, while ensuring a high precision of the dosing process. 
Only one of the above devices enables precise supply of the trans-
ported material, i.e. the screw feeder; however, the negative influence 
of the abrasive agent on the screw and the elements cooperating with 
it leads to quick wear of individual elements, resulting the uncontrol-
lable changes in the parameters of the dosing process.

Based on the analysis of different feeders that are available on the 
market, the authors developed their own concept 
of the abrasive agent feeder. The main assump-
tion was to design a dosing system that would en-
sure the dosage of the abrasive agent with a grain 
size between 20 and 150 µm, with an accuracy 
of ±0.5 g/min, and an efficiency of 2 – 10 g/min. 
Additionally, the assumptions also took into con-
sideration the parameters defined by the ASTM 
G76 standard. 

The developed abrasive dosage module 
(Fig. 3) consists of a conveyor belt, an ex-
changeable orifice, and an abrasive feeder. In 
the system in question, a conveyor belt for the 

Table. 1. Basic parameters of the device for erosive wear tests

No. Description Parameters

1 Airstream temperature 20 – 600°c

2 Air pressure 0 – 0.6MPa

3 Air speed in the nozzle 0 – 100m/s

4 consumption of the abrasive 2 – 10g/min

Fig. 1. Block diagram of the system for the simulation of the erosive wear process
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transportation of corundum in water cutting machines was used. As 
the grain size of the erodent and the dosage range differ from the val-
ues used for corundum, an original dosage system was designed. For 
that purpose, in the feeder, additional pneumatic and electromechani-
cal systems were applied, which significantly increases the precision 
with which the consumption of the erodent is adjusted, and it prevents 
any uncontrolled breaks in the dosage. The electro pneumatic system 
used prevents the blockage of the particles of the erodent in the ori-
fice. The main problems connected with the application of conveyor 
belts stem from the negative impact of powders on the belt [2,3]. The 
problems concern the flow and the direction of the transported mate-
rial, causing additional resistance in the feeder, blockage of the pour-
ing, and the wear of conveyor components [6]. However, during the 
pouring of the transported material onto the belt, dynamic interactions 
can be observed. They are difficult to model using analytical methods 
and cause irregularities in a way powders are supplied [11].

In order to stabilise the dosing parameters, the device was 
equipped with an electromagnet with a vibrating core, which prevents 
clogging of the channel in the orifice.

The electromagnet was placed in the upper lid of the feeder with 

a pusher mounted to the core. Due to the size of the orifice in which 
the pusher moves, an electromagnet was used with a stroke of 6 mm, 
a pushing force of 30 N, and a vibration frequency between 1.5 and 
15 Hz. During the operation of the electromagnet, the pusher performs 
reciprocating movements that enable smooth movement of the abra-
sive material in the orifice. The amount of the abrasive agent depends 
on the linear speed of the feeder, the inner diameter of the orifice “d” 
and the distance between the conveyor belt and the head of the orifice 
“h” (Fig. 3). According to the assumptions, the linear speed of the 

feeder can be adjusted in the range between 0.8 and 3.6 m/min. The 
width of the belt is 12 mm.

4. Research methodology 

In order to verify the designed dispenser module in the labora-
tory environment, a research methodology and a test stand were de-
veloped. The acceleration method enabling initial recognition of the 
impact of the vibration frequency of the pusher and the speed of the 
conveyor on the accuracy and efficiency of the dosing process was 
used. In order to reduce the experimental work, the authors carried out 
tests only for extreme values of the vibration of the electromagnet and 
for eight different linear speeds of the feeder available in the full range 
of adjustment. Test parameters are presented in Table 2.

The tests were conducted using a laboratory model of the de-
veloped feeder (Fig. 4). Alumina with a grain size of 50µm, as rec-
ommended by ASTM G 76, was used as the abrasive. An important 
element affecting the accuracy of the dosage is the moisture of the 
abrasive. In order for this parameter to be set at the exactly same level, 
the abrasive was subjected to thermal stabilisation. 

The abrasive was heated up in the thermal chamber for one hour at 
the temperature of 150°C, and then for two hours, it was cooled down 

to 70°C. After processing in the thermal chamber, the erodent was 
placed in a hermetic container, where it further cooled down to room 
temperature. The abrasive material prepared in that way was used for 
tests only once. For each sample, the same amount of the abrasive, i.e. 
1.5 kg, was put in the feeder.

5. Test results

When the feeder’s operation is at the minimum linear speed of 
0.8 m/min and the frequency of vibrations of the pusher is at 1.5 and 
15 Hz, the dosing process was recorded using a quick vision tech-
nique. The recording system was composed of a Phantom V310 cam-
era with a Sigma 24-70 F2.8 lens, and a panel LED illuminator. Two 

Table 2. Parameters of tests on the dosing module

no. description Parameters

1 Type of the abrasive alumina 50µm

2 Temperature of the 
abrasive 20°c

3 Pusher vibration fre-
quency 1.5; 15 Hz

4 Feeder speed 0.8; 1.2; 1.4; 1.8; 2.2; 2.6; 3; 3.6 m/min

5
Number of tests for 
defined speeds of the 
feeder

10

6 Single test time 1 min

Fig. 2. Dosing systems used in stands for erosion tests: a) ejector feeder [20], b) disc feeder, c) screw feeder [4].

Fig. 3.  Dosing system developed: 1 – abrasive agent feeder, 2 – conveyor 
belt, 3 – orifice, 4 – electromagnet, 5 – pusher
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Fig. 4. Laboratory model of the feeder 1 – abrasive feeder, 2 – conveyor belt, 3 – support frame, 4 – scales, 5 – control panel, 6 – digital 
meter

Fig. 5. Image recorded for the stream of the abrasive: a) after the release from the conveyor belt, b) on the conveyor belt (pusher’s 
vibration frequency of 1.5 Hz, recording speed 300 fps, exposure time 2000 µs).

Fig. 6. Image recorded for the stream of the abrasive: a) after the release from the conveyor Belt, b) on the conveyor belt (pusher’s 
vibration frequency of 15 Hz, recording speed 300 fps, exposure time 2000 µs).
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images were recorded. The first shows how alumina is deposited on 
the conveyor belt, and the other depicts the uniformity with which 
the erodent is dosed once it is removed from the belt. TEMA Motion 
software by SYSTEMS AB was used for image analysis. Based on its 
results, information about the influence of the frequency of the vibra-
tion of the pusher on the shape of the layer of the abrasive deposited 
on the moving conveyor belt was obtained.

At the vibration frequency of 1.5 Hz, the dosing process was 
uneven. Fig. 5a presents a discontinuous, pulsating character of the 
pouring of the abrasive agent from the transporter. The layer of the 
abrasive deposited on the conveyor belt was not uniform, and sections 
in the form of husks and with clearly visible borders could be ob-
served (Fig. 5b). Each dose, when slipping off the conveyor belt, fell 
individually and was separated on the border of each section, which 
disrupted the uniform character of the dosing process. The dosage had 
a pulsating character.

With an increase in the pusher’s vibration frequency to 15 
Hz, the abrasive formed a more uniform layer than at low fre-
quencies (Fig. 6b). Despite visible disparities in the deposition 
of the material, there was no unacceptable effect of segmenta-
tion. The dosing process ran continuously, evenly, and with no 
interference (Fig. 6).

Consecutive tests were performed to determine the accu-
racy and repeatability of the dosing of the abrasive material in 
the full range of the linear speed of the feeder. For each of se-
lected velocities, a number of measurements were carried out 
according to Table 2. For each speed of the feeder, the value 
of the dispersion of the mass flow rate of the transported sub-
stance was determined. The values of dispersion for selected 
velocities at the vibration frequency of the pusher of 1.5 Hz 
are presented in Fig. 7.

For the dispersion values presented in Fig. 7, mean values 
were calculated; and based on them, an abrasive yield chart 
was created in the function of feeder speed. Approximation 
was performed using a linear speed with correlation index 
R²=0.9835.

After that a series of tests were conducted for pusher’s vi-
bration frequency of 15 Hz. Fig. 8 presents the value of the 
dispersion determined based on 10 test series for selected lin-
ear velocities of the feeder.

Fig. 8 presents the chart of the yield of the abrasive as a 
function of speed of the feeder for mean values   of the disper-
sion. The approximation chart takes the form of a linear func-
tion with a correlation coefficient R² = 0.979.

6.  Analysis of the results

The analyses conducted by the authors indicate that the 
pusher’s vibration frequency influences the precision of the 
dosing of the abrasive agent.

At a low frequency of 1.5 Hz, the layer of the abrasive 
material on the conveyor belt is heterogeneous, and the sup-
ply of the erodent is not regular and has pulsating character. 
Together with the increase in the frequency of vibration of the 
pusher, the results of tests become dispersed, and the disper-
sion varies between 0.13 to 1.59 g, which exceeds the values 
permitted by normative tests. The greatest dispersion is vis-
ible for the highest velocities of the feeder. When the vibration 
frequency of the pusher increased to 15 Hz, the dispersion was 
smaller, and as a result, the accuracy and precision of the dos-
ing process improved. The layer of the abrasive material in this 
case had a regular, uniform structure, and nothing interfered 
the dosing process negatively influencing its uniformity. The 
higher the value of the pusher’s vibration frequency, the lower 
the difference between the minimum and the maximum value 
of the dispersion in the full range of linear velocities of the 

feeder. The observed dispersion between 0.17 and 0.47 g constitutes 
2 to 5.5% of the maximum performance of the dosing process. For 
the frequency of 15 Hz, the approximation function is characterised 
by a high correlation index, which means that the dosing process can 
be more precisely described by the functional relationship in the con-
trol system of the device for erosive wear tests. The increase in the 
frequency is equivalent to the drop in the efficiency of the abrasive 
dosage at identical values of the linear speed of the feeder.

7. Summary

In laboratory tests on erosion processes, an even dosage of the 
erodent is extremely important. Precise dosing of the abrasive agent 
enables accurate control over test parameters and repeatable recon-
struction of the wear of structural and functional materials. In the dos-

Fig. 8. Values of dispersion and the graph of abrasive consumption in the function of lin-
ear speed of the feeder

Fig. 7. Values of dispersion and the graph of abrasive consumption in the function of lin-
ear speed of the feeder
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ing device developed by the authors of the article, the element that 
plays an important role is the electromagnet with an oscillating pusher 
preventing the clogging of the orifice.

Laboratory tests on the feeder system developed indicated that the 
frequency of the vibrations of the pusher affects the accuracy and uni-
formity of the dosing process. At the frequency of 1.5 Hz, the maxi-
mum value of the dispersion is about ± 0.8 g/min, which significantly 
exceeds the range of ± 0.5 g/min as defined in the ASTM G 76 stand-
ard. On the other hand, at the frequency of 15 Hz, there was a decline 
in the value of the dispersion to ± 0.24 g/min.

The study confirmed a significant influence of the frequency of 
vibration of the pusher on the precise dosing of alumina with the parti-
cle size of 50 µm. Increasing the frequency of vibration resulted in the 
higher accuracy, repeatability, and uniformity of the dosing process 
and led to the reduction in the consumption of the abrasive agent. 

Further tests on the feeder will be performed for the frequency of 
vibration between 1.5–15 Hz with the view of full characterisation of 
the dosing process.
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Problemy dozowania ścierniwa  
w modelowaniu procesu zużycia erozyjnego. 
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dozownika 
 
 
Streszczenie: Artykuł prezentuje charakterystykę problemów występujących podczas badań erozji  
w warunkach laboratoryjnych. Rozpatrzono zagadnienia związane z precyzyjnym dawkowaniem 
materiału ściernego w systemie badawczym do symulacji procesu zużycia erozyjnego. Przedstawiono 
autorskie rozwiązanie układu dozowania erodenta. Zaprezentowano wyniki badań weryfikacyjnych 
wykonanych w celu określenia dokładności dozowania w zależności od stosowanych parametrów 
systemu sterowania.   
 
1.  Wprowadzenie  
 

Postęp technologiczny determinuje coraz większe wymagania w odniesieniu do nowo 
projektowanych maszyn i urządzeń, które powinny charakteryzować się wysoką 
niezawodnością, funkcjonalnością i wydłużonym czasem eksploatacji w ekstremalnych 
warunkach środowiskowych. Rozwój przemysłu, lotniczego, energetycznego, 
petrochemicznego, wpłynął na wzrost oczekiwań w stosunku do materiałów konstrukcyjnych 
i funkcjonalnych, szczególnie w zakresie właściwości mechanicznych, odporności na korozję 
oraz erozję [8,18]. Efektem formułowanych wymagań jest wzrost liczby zaawansowanych 
rozwiązań materiałowych, oraz innowacyjnych technologii z zakresu inżynierii powierzchni 
[5]. Tradycyjne materiały zastępowane są przez lżejsze bardziej złożone strukturalnie 
kompozycje materiałów, które przy mniejszej masie posiadają możliwość przenoszenia 
większych obciążeń. Ze względu na obszar zastosowań nowoczesne materiały konstrukcyjne  
i funkcjonalne wymagają szczegółowych badań uwzględniających proces zużycia erozyjnego. 
Badania erozji uderzeniowej regulowane są normami w zależności od rodzaju powłoki  
i materiału konstrukcyjnego. 

Metoda przedstawiona w normie ASTM-G76 jest ukierunkowana na badania 
odporności erozyjnej materiałów konstrukcyjnych oraz funkcjonalnych. Badany materiał 
poddawany jest oddziaływaniu mieszaniny ścierniwa i powietrza. Erodent opada 
grawitacyjnie do komory mieszania, po czym łączy się ze sprężonym powietrzem. Powstała 
mieszanina wydostaje się przez dyszę i uderza w badaną próbkę [12]. 

Normatywne badania procesu zużycia erozyjnego prowadzone wg PN-76/C-81516 
ukierunkowane są na badanie odporności powłok lakierniczych. Badanie prowadzone jest 



dwoma metodami. Pierwsza z nich polega na przetarciu w badanej powłoce eliptycznego 
otworu swobodnie opadającym materiałem ściernym. W drugiej metodzie tarcza  
o standardowych wymiarach pokryta papierem ściernym, przesuwa się po próbce ruchem 
posuwisto zwrotnym na odcinku o znormalizowanej długości, pod stałym obciążeniem [13]. 

Metoda opisana w normie PN-EN ISO 16282 jest przeznaczona do sprawdzania 
odporności na zużycie erozyjne materiałów ogniotrwałych. Miarą odporności na ścieranie jest 
objętość materiału startego z płaskiej powierzchni próbki umieszczonej prostopadle do dyszy, 
przez którą pod ciśnieniem wydmuchiwany jest węglik krzemu [14,7]. 

Stosowane są też metody niestandardowe, które w większości przypadków do 
rozpędzania cząstek ścierniwa wykorzystują siłę odśrodkową powstającą w wirówce. 
Medium, które wywołuje proces erozji, to mieszanina ścierniwa i wody [15,16]. 

Ważną rolę przy charakteryzowaniu odporności na zużycie erozyjne materiałów mają 
badania eksperymentalne, które umożliwiają odtwarzanie rzeczywistego procesu zużycia, 
oraz zapewniają wyznaczenie przewidywanej trwałości eksploatacyjnej badanego elementu 
konstrukcyjnego. Badania przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami: ASTM-G76, 
PN-76/C-81516, PN-EN ISO 16282 realizowane są w warunkach ustandaryzowanych, które 
różnią się od rzeczywistych warunków eksploatacji.  

Eksploatacja elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń technicznych zwykle 
znacznie odbiega od parametrów w zaprezentowanych normach. Odmienne warunki panują  
w maszynach przepływowych inne w silnikach odrzutowych, wentylatorach, piecach 
zawiesinowych lub cyklonach. Dotyczy to przede wszystkim wymuszeń termicznych oraz 
energii zderzenia, które w zasadniczy sposób wpływają na odporność erozyjną materiałów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Różnorodność środowisk eksploatacyjnych, w których 
występuje zużycie erozyjne, determinuje potrzebę opracowania aparatury badawczej i metod 
badań symulacyjnych umożliwiających odwzorowanie procesu w sposób zbliżony do 
rzeczywistej eksploatacji [19,1,20]. Opracowana aparatura może stanowić narzędzie dla 
badaczy i konstruktorów, pomagające wyjaśnić fizykalne aspekty procesu erozji materiałów. 
 
2.  Ogólna koncepcja urządzenia do badania zużycia erozyjnego  
 

Dostępna aparatura badawcza umożliwia przeprowadzanie badań standardowych, 
jednak możliwość realizacji badań ponadnormatywnych jest ograniczona w znacznym 
zakresie. Jedynie nieliczne urządzenia zapewniają możliwość przeprowadzania badań  
w warunkach wysokotemperaturowych [10,17]. Podstawowym ograniczeniem funkcjonalnym 
jest precyzyjne dozowanie materiału ściernego. Na precyzję dawkowania wpływa wielkość 
cząstek erodenta, jego wilgotność oraz typ zastosowanego podajnika. Większość stosowanych 
dozowników nie spełnia wymogów precyzyjnego dostarczania materiału ściernego i nie jest  
w stanie zapewnić powtarzalności wyników procesu dozowania [8,21,9]. Dokładne badania 
procesu erozji wymagają opracowania aparatury badawczej nowej generacji, umożliwiającej 
precyzyjną regulację parametrów procesu badawczego, szczególnie dotyczących precyzji 
dozowania erodenta.  

W ITeE-PIB prowadzono prace, których głównym celem było zaprojektowanie 
aparatury badawczej do odtwarzania mechanizmu zużycia erozyjnego materiałów 
konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Opracowane urządzenie  umożliwia przeprowadzanie 
badań normatywnych oraz niestandardowych. Ważnym założeniem była możliwość 
precyzyjnego sterowania parametrami procesu erozji w szerokim zakresie, określonym na 
podstawie rzeczywistych warunków występujących w maszynach narażonych na erozję 
uderzeniową. Podstawowe założenia dotyczące parametrów pracy urządzenia zaprezentowano 
w tabeli 1. 



Tab. 1. Podstawowe parametry urządzenia do badania zużycia erozyjnego. 
Lp. Opis Parametry 
1 Temperatura strugi powietrza. 20 – 600°C 
2 Ciśnienie powietrza. 0 – 0,6MPa 
3 Prędkość powietrza, przy wylocie z dyszy. 0 – 100m/s 
4 Wydatek ścierniwa. 2 – 10g/min 

 
Zakresy parametrów dobrano w sposób umożliwiający pełną realizację badań  

wg normy ASTM G 76 oraz badań nienormatywnych wg własnych eksperymentów. 
Opracowano strukturę systemu do symulacji zużycia erozyjnego (rys.1). Zaproponowana 
modułowa koncepcja urządzenia pozwala odtwarzać mechanizm erozji uderzeniowej, która 
powstaje na skutek oddziaływania mieszaniny materiału ściernego i powietrza.  

Dostępna aparatura badawcza posiada ograniczoną funkcjonalność w stosunku  
do pełnego zakresu badań, jakie powinny być  realizowane w obszarze zużycia erozyjnego. 
Instrumentarium wykorzystywane w badaniach erozji nie daje możliwości przeprowadzania 
badań w powtarzalnych warunkach dla większej ilości próbek. Opracowana modułowa 
budowa oraz funkcjonalność urządzenia zapewnia elastyczne sterowanie parametrami procesu 
erozji w szerokim zakresie, umożliwia umieszczenie w komorze pomiarowej ośmiu próbek  
z różnych materiałów. Dodatkowo każda z próbek może być pochylona pod innym kątem  
w stosunku do strugi materiału ściernego.  Dostępne narzędzia badawcze z zakresu zużycia 
erozyjnego pozwalają na realizację badań w warunkach wysokotemperaturowych  
w ograniczonym zakresie. W spotykanych rozwiązaniach niezależne sterowanie temperaturą 
badanej próbki oraz strugi materiału ściernego i powietrza jest nie możliwe. W opracowanym 
rozwiązaniu zastosowano dwa niezależne moduły grzewcze, które umożliwiają niezależne 
sterowanie temperaturą powietrza dostarczanego do komory pomiarowej oraz temperaturą 
badanej próbki. Zaproponowane rozwiązania stanowią istotną zaletę systemu do symulacji 
procesu zużywania erozyjnego. 
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Rys. 1. Schemat blokowy systemu do symulacji procesu zużywania erozyjnego. 

 
W strukturze urządzenia znajduje się: moduł przygotowania powietrza, wymienniki 

ciepła, dozownik materiału ściernego, komora mieszania, moduł komory pomiarowej, zespół 
filtrów oraz system sterowania. W zależności od zadanej wartości natężenia przepływu, 
przefiltrowane i osuszone powietrze przepływa przez jeden z wymienników. Po ogrzaniu  
do temperatury wymaganej w badaniach kierowane jest do komory mieszania, gdzie łączy się 
ze ścierniwem. Powstała mieszanina wydostaje się przez dyszę i bombarduje badaną próbkę. 
Następnie czynnik gazowy przepływa przez zestaw filtrów, które przechwytują cząstki 
zużytego ścierniwa. 



W badaniach zużycia erozyjnego istotna jest dokładność, powtarzalność oraz 
równomierność procesu dozowania ścierniwa. Nieprecyzyjne dawkowanie materiału 
ściernego, może prowadzić do zaburzenia procesu zużywania, a otrzymane wyniki będą 
obarczone grubym błędem. Ponieważ dokładność dozowania znacząco wpływa na proces 
erozji, dokonano analizy dostępnych urządzeń dozujących, opracowano własne rozwiązanie 
konstrukcyjne, a następnie przeprowadzono weryfikację na stanowisku badawczym. 
 
3.  System dozowania erodenta  
 

Dozowanie erodenta jest uzależnione od zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego 
układu, które wpływa na precyzję oraz równomierność podawania materiału ściernego.  

Do grupy najczęściej stosowanych rozwiązań należą układy z eżektorowym systemem 
zasilania w ścierniwo, za pomocą dozownika tarczowego lub dozownika ślimakowego.  
W eżektorowy systemie zasilania w ścierniwo wykorzystywany jest efekt Venturiego,  
w którym struga powietrza samoczynnie zasysa cząstki materiału ściernego z zasobnika 
(rys.2a). Ilość pobieranego materiału ściernego zależy od prędkości strugi powietrza oraz 
gramatury erodenta. Takie rozwiązanie wyklucza możliwości niezależnego sterowania ilością 
dozowanego ścierniwa oraz prędkością mieszaniny, ponieważ ilość pobieranych cząstek 
materiału ściernego jest uzależniona od prędkości strugi powietrza. 

a) 

 

 b) 

 

c) 

 
Rys. 2. Systemy dozujące wykorzystywane w stanowiskach do badania zużycia erozyjnego: 

a) dozownik eżektorowy [20], b) dozownik tarczowy, c) dozownik ślimakowy [4]. 
 

W dozowniku tarczowym materiał ścierny z zasobnika, wydostaje się przez dyszę  
i opada grawitacyjnie na wirujący dysk (rys.2b). Następnie ścierniwo przemieszcza się 
zgodnie z ruchem obrotowym dysku, po czym kierowane jest, przy pomocy nieruchomego 
zgarniacza, do komory mieszania. Wydatek ścierniwa zależy od prędkości obrotowej tarczy 
oraz odległości pomiędzy tarczą i dyszą zasobnika.  

Dozowniki ślimakowe stosowane są do dozowania materiałów sypkich metodą 
objętościową (rys.2c). Ilość odmierzanego materiału ściernego zależy od prędkości obrotowej 
oraz geometrii ślimaka. Urządzenie umożliwia precyzyjne dozowanie w sposób ciągły, 
niezależnie od prędkości strugi powietrza. 

W badaniach zużycia erozyjnego stosowane są materiały ścierne, charakteryzujące się 
dużą twardością. Dozowniki powinny zapewnić precyzyjne dozowanie oraz odznaczać się 
odpornością eksploatacyjną na oddziaływanie erodenta. Wśród zaprezentowanych rozwiązań 
tylko podajnik ślimakowy umożliwia precyzyjne podawanie transportowanego materiału. 
Negatywne oddziaływanie ścierniwa, na ślimak oraz elementy z nim współpracujące, 
powoduje jednak szybkie zużywanie poszczególnych elementów, czego efektem może być 
niekontrolowana zmiana parametrów procesu dozowania.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozwiązań opracowano własną koncepcję 
dozownika ścierniwa. Głównym założeniem było zaprojektowanie systemu dozowania, który 
zapewni dawkowanie ścierniwa o gramaturze 20 - 150 µm,  z dokładnością ±0,5 g/min  



i wydajnością w zakresie od 2 do 10 g/min. Przyjęte założenia uwzględniają, także parametry 
określone przez normę ASTM G76. 

Opracowany moduł dozowania ścierniwa (rys.3), składa się z podajnika taśmowego, 
wymiennej kryzy dozującej oraz zasobnika materiału ściernego. W przedstawionym systemie 
dozującym do transportu ścierniwa zastosowano podajnik taśmowy, wykorzystywany  
w systemach podawania korundu w maszynach do cięcia wodą. Ze względu na gramaturę 
erodenta i zakresy dawkowania, odbiegające od wartości stosowanych dla korundu  
w maszynach technologicznych opracowano autorskie rozwiązanie układu dozowania. W tym 
celu w układzie podajnika maszyny technologicznej zaimplementowano dodatkowy system 
pneumatyczny i elektromechaniczny. Wprowadzone układy funkcjonalne zwiększają precyzję 
regulacji wydatku erodenta oraz zapobiegają niekontrolowanym przerwom w dozowaniu. 
Zastosowany układ elektropneumatyczny przeciwdziała blokowaniu się drobin erodenta  
w kryzie dozującej. Główne problemy związane ze stosowaniem transporterów taśmowych  
w aplikacjach dotyczą, negatywnego oddziaływania materiałów sypkich na pas przenośnika 
[2,3]. Występują problemy z przepływem i ukierunkowaniem strugi transportowanego 
materiału w przesypie, co powoduje dodatkowe opory w podajniku, blokowanie się przesypu 
i zużycie komponentów transportera [6]. Natomiast podczas przesypu transportowanego 
materiału na taśmę podajnika występują oddziaływania dynamiczne, trudne do modelowania 
za pomocą metody analitycznej, które powodują nieregularny proces podawania materiałów 
sypkich [11]. 

W celu stabilizacji parametrów dozowania, urządzenie wyposażono w elektromagnes 
z drgającym rdzeniem, który zapobiega zapychaniu kanału w kryzie dozującej. 
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Rys. 3. Opracowany systemy dozujący: 1 – zasobnik ścierniwa, 2 – podajnik taśmowy,  
3 – kryza dozująca, 4 – elektromagnes, 5 – popychacz 

 
Elektromagnes osadzono w górnej pokrywie zasobnika, z prętowym popychaczem 

zamocowanym do rdzenia. Ze względu na wymiary kryzy dozującej, w której porusza się 
popychacz, zastosowany został elektromagnes o skoku 6 mm, sile pchającej 30 N oraz 
częstotliwości drgań od 1,5 do 15 Hz. Podczas pracy elektromagnesu popychacz wykonuje 
ruchy posuwisto-zwrotne, które umożliwiają płynne przemieszczanie się materiału ściernego 



w kryzie. Ilość dozowanego materiału ściernego zależy od prędkości liniowej podajnika, 
wewnętrznej średnicy kryzy dozującej d oraz odległości h pomiędzy pasem podajnika,  
a powierzchnią czołową kryzy (rys.3). Wg przyjętych założeń prędkość liniową podajnika 
można regulować w zakresie od 0,8 do 3,6 m/min. Szerokość taśmy wynosi 12 mm. 

 
4.  Metodyka badań  
 

W celu laboratoryjnej weryfikacji zaprojektowanego modułu dozowania, opracowano 
metodykę badań oraz wykonano stanowisko badawcze. W badaniach zastosowano metodę 
przyspieszoną umożliwiającą wstępne rozpoznanie wpływu częstotliwości drgań popychacza 
i prędkości transportera na dokładność i wydajność procesu dozowania. W celu skrócenia 
prac eksperymentalnych badania przeprowadzono tylko dla skrajnych wartości drgań 
elektromagnesu i ośmiu prędkości liniowych podajnika dostępnych w pełnym zakresie 
regulacji. Parametry badań zaprezentowano w tab.2. 
Tab. 2. Parametry badań modułu dozowania 
 

Lp. Opis Parametry 
1 Rodzaj ścierniwa. tlenek glinu 50µm 

2 Temperatura ścierniwa. 20°C 

3 Częstotliwość drgań popychacza. 1,5; 15 Hz 

4 Prędkości podajnika. 0,8; 1,2; 1,4; 1,8; 2,2; 2,6; 3; 3,6 m/min 

5 Liczba testów przy określonej prędkości 
podajnika. 10 

6 Czas trwania pojedynczego testu. 1 min 
 

Badania przeprowadzono z zastosowaniem laboratoryjnego modelu opracowanego 
dozownika (rys.4). Jako materiał ścierny zastosowano tlenek glinu o gramaturze 50µm, który 
jest zalecany wg normy ASTM G 76. Istotnym elementem, który wpływa na prawidłowy 
przebieg dozowania jest wilgotność materiału ściernego. W celu ustalenia wilgotności 
ścierniwa na jednakowym powtarzalnym poziomie, ścierniwo poddano stabilizacji termicznej. 
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Rys. 4. Model laboratoryjny dozownika: 1 – zasobnik ścierniwa, 2 – podajnik taśmowy, 
3 – konstrukcja wsporcza, 4 – waga, 5 – pulpit sterowniczy, 6 – miernik cyfrowy 



Materiał ścierny wygrzewano w komorze termicznej przez godzinę, w temperaturze  150°C,  
a następnie  przez dwie godziny studzono  do  osiągnięcia  temperatury około 70°C. Po 
obróbce w komorze termicznej erodent umieszczono w hermetycznym pojemniku, gdzie był 
dalej studzony do temperatury otoczenia. Przygotowane ścierniwo wykorzystywano  
w badaniach jednokrotnie. Do każdej próby, zasobnik zasypywano taką samą ilością 
ścierniwa, o masie 1,5 kg. 

 
5.  Wyniki badań 

 
Podczas pracy podajnika z minimalną prędkością liniową 0,8m/min i częstotliwością 

drgań popychacza 1,5 oraz 15 Hz, proces dozowania zarejestrowano z zastosowaniem 
szybkiej techniki wizyjnej. Skład zestawu rejestrującego stanowiła kamera Phantom V310  
z obiektywem Sigma 24-70 F2.8 oraz panelowy oświetlacz z diodami LED. Obraz 
zarejestrowano w dwóch ujęciach. Pierwsze ukazuje, w jaki sposób następuje ułożenie 
pokładu tlenku glinu na taśmie podajnika. Drugie przedstawia równomierność dawkowania 
erodenta opuszczającego taśmę transportera. Analizę obrazu przeprowadzono  
z wykorzystaniem oprogramowania TEMA Motion firmy image SYSTEMS AB. Na 
podstawie analizy zarejestrowanych obrazów, uzyskano informacje dotyczące wpływu 
częstotliwości drgań popychacza na kształt pokładu ścierniwa układanego na poruszającej się 
taśmie transportera.  

Przy częstotliwości drgań elektromagnesu wynoszącej 1,5 Hz, proces dozowania 
ścierniwa był nierównomierny. Na rys.5a przedstawiono przerywany, pulsacyjny charakter 
wysypywania ścierniwa z transportera. Wstęga materiału ściernego układanego na taśmie była 
niejednolita, zaobserwowano systematyczne występowanie segmentów o kształcie łuski,  
z wyraźną granicą między kolejnymi obszarami (rys.5b). Poszczególne dawki przy osuwaniu 
się z pasa transportera opadały pojedynczo, oddzielając się na granicy każdego segmentu, co 
zaburzało przebieg równomiernego dozowania. Dozowanie miało charakter pulsacyjny. 

       a)                                                      b) 
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Rys. 5. Zarejestrowany obraz strugi materiału ściernego: a) struga materiału ściernego po 

opuszczeniu taśmy transportera, b) struga materiału ściernego na taśmie transportera 
(częstotliwość drgań popychacz 1,5 Hz, prędkość rejestracji 300 fps, czas naświetlania 2000 

µs). 
 

Przy wzroście częstotliwości drgań popychacza do 15 Hz, ścierniwo układało się  
w bardziej jednolitą wstęgę, niż przy niskich wartościach częstotliwości (rys.6b). Pomimo 
widocznych nierówności w nałożeniu materiału, nie zaobserwowano niedopuszczalnego 
wpływu segmentowania. Proces dozowania przebiegał w sposób ciągły, równomiernie, bez 
zakłóceń (rys.6a).  

 



    a)                                               b) 
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Rys. 6. Zarejestrowany obraz strugi materiału ściernego: a) struga materiału ściernego 

po opuszczeniu taśmy transportera, b) struga materiału ściernego na taśmie transportera 
(częstotliwość drgań popychacza 15 Hz, prędkość rejestracji 300 fps, czas naświetlania 2000 

µs). 
 

Kolejne testy przeprowadzono w celu określenia dokładności oraz powtarzalności 
dozowania materiału ściernego w pełnym zakresie prędkości liniowej podajnika. Dla każdej  
z wytypowanych prędkości podajnika, przeprowadzano serię pomiarów wg tab. 2. Dla każdej 
wartości prędkości podajnika wyznaczono wartość rozrzutu wydatku masowego 
transportowanej substancji. 

Wyznaczone wartości rozrzutu dla wybranych prędkości podajnika, przy 
częstotliwości drgań popychacza 1,5 Hz, przedstawiono na rys.7.  

 
Rys. 7. Zakresy rozrzutu oraz wykres wydatku ścierniwa w funkcji prędkości liniowej 

podajnika. 
 
Dla wyznaczonych wartości rozrzutu przedstawionych na rys.7 w postaci słupkowej, 

obliczono wartości średnie. Na podstawie średnich wartości rozrzutu opracowano wykres 
wydajności ścierniwa w funkcji prędkości podajnika. Aproksymację przeprowadzono  
z zastosowaniem funkcji liniowej o współczynniku korelacji R²=0,9835. 



Drugą serię badań przeprowadzono, przy częstotliwości drgań popychacza 15 Hz, 
pozostałe parametry nie uległy zmianie. Na rys.8 przedstawiono wartości rozrzutu 
wyznaczonego z serii 10 prób dla wybranych zaznaczonych na wykresie, prędkości liniowych 
podajnika. 

 
Rys. 8. Zakresy rozrzutu oraz wykres wydatku ścierniwa w funkcji prędkości liniowej 

podajnika. 
 
Wykres wydajność ścierniwa w funkcji prędkości podajnika dla średnich wartości 

rozrzutu przedstawiono na rys.8. Wykres aproksymacji przyjmuje kształt funkcji liniowej  
o współczynniku korelacji R²=0,979. 

 
 

6.  Analiza wyników 
 

Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że częstotliwości drgań popychacza 
wpływa na precyzję dozowana materiału ściernego.  

Przy niskiej wartości częstotliwości wynoszącej 1,5 Hz, pokład ścierniwa na taśmie 
transportera jest niejednolity,  proces podawania erodenta nie jest równomierny, ma 
charakter pulsacyjny. Ze wzrostem prędkości liniowej podajnika, wzrasta rozrzut 
otrzymanych wyników. Największy rozrzut występuje przy największych prędkościach 
podajnika. Wartość rozrzutu zawiera się w przedziale od 0,13 g do 1,59 g, co przekracza 
dopuszczalne zakresy określone w badaniach normatywnych.  

Wzrost częstotliwości drgań do 15 Hz, spowodował spadek rozrzutu, wzrost 
dokładności oraz powtarzalności procesu dozowania. Pokład materiału ściernego posiada 
jednolitą strukturę, dozowanie jest procesem równomiernym i jednostajnym, bez zakłóceń. 
Wyższa częstotliwość drgań popychacza powoduje zmniejszenie różnicy pomiędzy 
minimalną,  
a maksymalną wartością rozrzutu w pełnym zakresie prędkości liniowych podajnika. Rozrzut 
zawiera się w przedziale od 0,17 g do 0,47 g, co stanowi od 2 do 5,5% maksymalnej 
wydajności procesu dozowania.  

Dla częstotliwości drgań popychacza wynoszącej 15 Hz, funkcja aproksymacji 
charakteryzuje się wysokim współczynnikiem korelacji. Oznacza to, że proces dozowania 



można precyzyjniej opisać zależnością funkcyjną w systemie sterowania urządzenia  
do badania zużycia erozyjnego. Ze wzrostem częstotliwości następuje spadek wydajności 
dozowania materiału ściernego, przy identycznych wartościach prędkości liniowej podajnika. 

 
7. Podsumowanie 
 

W laboratoryjnych badaniach procesu zużycia erozyjnego, istotne jest równomierne 
dozowanie erodenta. Precyzyjne dawkowanie ścierniwa, umożliwia dokładne sterowanie 
parametrami badań i powtarzalne odwzorowanie zużycia materiałów konstrukcyjnych  
i funkcjonalnych. W opracowanym urządzeniu dozującym, istotne zadanie spełnia 
elektromagnes z drgającym popychaczem, który zapobiega zapychaniu się kryzy dozującej. 

Badania laboratoryjne opracowanego systemu dozownika wykazały, że częstotliwość 
drgań popychacza, wpływa na dokładność oraz równomierność procesu dozowania. Przy 
częstotliwości 1,5 Hz, maksymalna wartość rozrzutu wynosi około ±0,8 g/min, co znacznie 
przekracza zakres ±0,5 g/min, określony w normie ASTM G 76. Natomiast, przy 
częstotliwości wynoszacej 15 Hz, zaobserwowano spadek wartości rozrzutu do ±0,24 g/min.  

Przeprowadzone badania potwierdziły istotny wpływ wartości częstotliwości drgań 
popychacza na precyzyjne dozowanie tlenku glinu o gramaturze 50 µm. Zwiększenie 
częstotliwości drgań spowodowało wzrost dokładności, powtarzalności oraz równomierności 
dozowania. Ze wzrostem częstotliwości drgań popychacza odnotowano spadek wydatku 
ścierniwa.  

Dalsze badania dozownika zostaną zrealizowane dla zakresu częstotliwości drgań 
popychacza pomiędzy 1,5-15 Hz, w celu wyznaczenia pełnej charakterystyki dozowania. 
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