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 اهرمی 203-1020

 

 :با استاندارد مطابق 

ISO – 1519 

ASTM – D1737 

 DIN – 53152 

NF –T30 040 

BS – 3900.E1 
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  : كاربرد دستگاه تست خمش بر محور استوانه
  از روكشها (چسبندگي) رنگ االستيسيته خاصيّت و رنگ پوشش طول افزايش درصد تعيين 

  يا و پذيري انعطاف مشاهده و متعدد هاي استوانه روي بر آزمايشي قطعه كردن خم طريق
 . شدن پوستــه و خوردگـــي ترك

 : آزمون اصول
  شده انتخاب قطر با استوانه يك دور هب درجه 180 مقدار به را شده روكش آزمايشي قطعه يك

  پوشش حالت اين در . مينمائيد خم ( 1020-203 مدل ) كننده هدايت اهرم يا دست توسط
  طول افزايش مجاز ميزان حداكثر كه بطريقي ، گرفته قرار وقفه بي طول افزايش معرض در

  . مينمائيد نقض را آن ادامه و رسيده پايان نقطه به ، پوشش
 پوسته پوسته يا و تركيدگي تشكيل متعدد هاي استوانه در روكشها خميدگي زمان اين در

 . ميگردد نمايان رنگ االستيسيته ميزان و پايان نقطه كه ميدهد را شدن
 :مشخصات فنــي 

 مالحظات شرح 
  %5 ± 50و رطوبت    °C 2 ± 23در دمای  شرايط تســــت

قابلیت تســــت 
  1.0MM تا  0.3روكـــش شـــده  از ضخامــــت  ورقهای 

 1020-203اهرمی   شـــــرح

 12_10 _8 _6 _5 _4 _3 _2  موجود قطر سیلندر ها

_13_ 16_ 19_ 20_ 25_32 mm 

  28mmعمق 20mm   طول ابعــاد دستگــاه

 16mm  ارتفاع 

 فضای مورد نیـــاز
   20mm طول
 mm 40 عمق

 34mmارتفاع   
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