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ASTM – D813 

JIS – 6301 
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 :الستيک  دستگاه تست خستگی كاربرد   
از اين دستگاه جهت آزمايش استحكام الستيك و اندازه گيري مقاومت به پيشررتت رررخ  ر     

 . استفاده ميگردد (ولكانيزه)شدن هاي مكرر الستيك سخت 
 

 :ه دستگافني  مشخصاتاصول آزمون و 
 

       اين دستگاه شامل صفحه زيرين ، پايه يا ستون اصلري ، يرك ترك بابرت برراي نگهرداري
يكسر نمونه ، يك تك متحرخ براي نگهداري سر ديگر نمونه السرتيكي و اممراح كر رت    

 . اندازمورور الكتريكي و سيست  شماره  با (Reciprocation)برگشت   رتت و
  87تاصله بين دو تك در كالت بازmm   65و در كالت بستهmm   ميباشد. 
      ممل رتت و برگشت ، در امتداد محور مر زي تك ها صرور  گرتتره و ترك هرا در رمرام

 . دارندمراكل كر ت رتت و برگشتي  ود به موازا  يكديگر قرار 
   هنگام دور و نزديك شدن تك ها نمونه الستيكي بترريب بشكل مستقي  و  ميرده ريييرر

 . كالت داده و اين ممليا  با سرمت معيّن انجام مي شود 
 مري   قراردر پايان رست مقدار دويدگي ررخ ها در دا ل بدنه نمونه الستيكي مورد بررسي

 . گيرد 

 شرح كد كاال

 دستگاه خستگی الستیک سه نمونه   308-1010

 توضيحات شرح

 ابعاد نمونه آزمايشی          طول

 عرض

 ضخامت

140  155 Mm 

20  25 Mm 

6 Mm 

 Mm 22 طول كورس

 Cpm 300 تعداد سیکل در دقیقه

  400  700 Mm 700 ابعاد

 :  سفارشاطالعات جهت 
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