
 

 

Model    

 

Model    

 

 203-1030  

     

 

 :با استاندارد مطابق 
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    :مخروطي محور بر خمش تست دستگاه كاربرد
  از روكشها (چسبندگي) رنگ االستيسيته خاصيت و رنگ پوشش طول افزايش درصد تعيين
 . دميباش ميسر مخروطي استوانه روي بر آزمايشي قطعه كردن خم طريق

 را پوشش مقاومت توان مي كه است شده تثبيت و تائيد كامال پوششها درآزمون روش اين 
 . نمود مشاهده شدن پوسته پوسته و خوردگي ترك يا و پذيري انعطاف نظر از

  :آزمون اصول
 مورد و آمده در استاندارد به آمريكـا در كه است سال 20 از بيش دستگاه اين آزمون روش

 . دگير مي قرار استفاده
  هب درجه 180 مقدار به را است شده كشيده آن روي بر رنگ فيلم كه آزمايشي قطعه يك
 . دآي بوجود كششي عمل تا نموده خميده مخروطي استوانه يك دور
 حداكثر كه بطريقي ، گرفته قرار وقفه بي طول افزايش معرض در پوشش حالت اين در

  موجب و نمايد مي نقض را آن ادامه و رسيده پايان نقطه به پوشش االستيسيته ميزان
 . ميگردد گسيختگي

 اين به كه ، ميباشد پوشش در تركيدگي تشكيل انتهاي روش اين در گيري اندازه نقطه
 . داد قرار ارزيابي و بررسي مورد را رنگ فيلم كيفيت ميزان ميتوان وسيله

  :فني مشخصات
 . ميباشد آل ايده  % 5 ± 50 رطوبت و °2C ± 23 دماي در تست شرايط
 ”1/32 ( 0.79mm )  ضخامت تا فلزي شده روكش ورقهاي تست قابليت

 ¼  1/8” – 1 ( 3.2mm – 38.1mm )  خمش مخروطي قطر 

 37mm : ارتفاع 16mm   : عمق 26mm    : طول : دستگاه ابعاد

 36mm : ارتفاع   50mm : عمق    30mm : طول : نياز مورد فضاي
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