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 :تست رنگ در برابر سائيدگي كاربرد دستگاه 
 

 و داخلی پلیمری قطعات و مواد رنگ استحکام تعیین از است عبارت روش این موضوع  
 . سائیدگی برابر در خودرو خارجی

 استاندارد از برگرفته مدرک این NF ISO 105-X12 باشد می . 
 

 : آزمون اصول
 یافته استحکام شده بافته پارچه تکه یک بوسیله را آزمایشی های نمونه ، روش این در  

 . دهند می قرار سائیدگی آزمایش تحت ، مایعات برخی به آغشته یا خشک رنگ بی
 یا و خشک رنگ بی یافته استحکام شده بافته پارچه روی بر آزمون این از مانده بجا اثر  

 . گیرند می قرار ارزیابی مورد خاکستری مقیاس کمک به مایعات به آغشته
 

   : آزمون نياز مورد وسايل 
 سانتیمتر 5×  5پارچه بافته شده استحکام یافته کتانی با روکش متقال به ابعاد  -1
 . میلیمتر 15 قطر و میلیمتر 1 ضخامت واشربه شکل به سفید پشم %100 نمد -2
  ISO 105-A03 /A02 .  استاندارد طبق ارزیابی برای خاکستری مقیاس -3

  صابون %0.5 حاوی دار، صابون آب -0.5ml   5 بندی درجه با سرنگ یا پیپت -4
    حجمی % 95 اتیلیک الکل -6   سدیم کربنات % 0.5 و مارسی

 آزمایشی روش با مطابق قلیایی و اسیدی عصاره C یا F اسانس -8    مخصوص هبتان -7
D47 1025    9- مقطر آب . 

 : فني مشخصات
   

 دستگاه نمایشگر  دیجیتال

   فركانس تعداد ( دقیقه در دور 60 ) ثانیه در سیکل 1

   حركتی كورس میلیمتر 10 ± میلیمتر 100

   نیرو مقدار گرم 30 ± گرم 900

 آزمایشی نمونه ابعاد میلیمتر 170× 100

 مالشی هد قطر میلیمتر 1/0 ± میلیمتر  16

 آمایشی نمونه ابعاد میلیمتر 600× 300× 400
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