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 نوع اتوماتیک 

 

Model    

 

 204-1010 

 نوع دستی

 

 :با استاندارد مطابق 

ISO – 1518 

ASTM – D5175 

 ASTM – D2197 

BS – 3900E2 

BS – 3900E5 
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 اتوماتيک
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 :كاربرد دستگاه تست سختي رنگ خراش 
   . است شده طراحي خراش به مقاومت و پوشش سطح سختي ارزيابي منظور به فوق دستگاه 

 :اصول آزمون 
 گردد مي محكم ثابت و متحرك قطعه از استفاده با سطح روي بر آزمايشي قطعه . 
 با وزنه يك آن ميان كه مدرج ميله يك فلزي ستون دو روي بر واقع در و سطح باالي در 

 وارد قطعه بر را اي شده تعريف نيروي خراش سوزن توسط ، دارد وجود تناوبي حركت
 . آورد مي
 ميله روي بر وزنه حركت با توان مي كه بوده ( نيوتن 20 تا 1 ) از مطلوب خراش نيروي  

 دستگاه كليد خراش اثر ايجاد براي سپس و نمود تعيين را نظر مورد نيروي مقدار مدرج
 . گيرد قرار آزمايش مورد اتوماتيك طور به قطعه تا داده فشار را
 مختلف نيروهاي نظر از متعددي تستهاي هم موازات در توان مي را آزمايشي قطعه  

  . نمود ايجاد هم كنار را تست يكسري و كرده اعمال
 نمائيد ايجاد را است مؤثر سطح پوشش سرتاسر خراش براي كه يينيرو راه اين در .   

 :مشخصات فنــي 
 

 توضيحات شرح

 1020-204 1010-204 مدل

 نوع اتوماتیك نوع دستی  نوع حركت

 مقدار نیرو
 نیوتن20تا 1

 كیلوگرم 2تا  1
 نیوتن20تا 1

 كیلوگرم 2تا  1

 % 5± 50و رطوبت  C° 2 ± 23 در دمای  شرايط تست

 mm 90 × 60ورقهای روكش شده به ابعاد  ابعاد نمونه های آزمايشی 

خط كش مدرج بنا به درخواست مشتری حسب كیلوگرم و يا نیوتن تحويل 
   .میگردد
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