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  : تست رنگ در برابر پوسته پوسته شدنكاربرد دستگاه 
 

 و ريزه سنگ ذرات پرتاب مقابل در رنگ مقاومت ارزيابي و بررسي جهت دستگاه اين از 
 . گردد مي استفاده پذيري خش ميزان
 فراهم شن کوران مقابل در رنگ مقاومت جهت را ايي جاده شرايط فرآيند آزمون اين   
 . سازد مي

 

 : آزمون شرايط
 6 حداقل داراي که ، متراکم هواي شبکه به را دستگاه آزمون از قبل bar حداکثر و  

10 bar شود پر مخزن تا کنيد وصل باشد .   
 و نمائيد تنظيم را نظر مورد زاويه و داده قرار خود درجاي را آزمايشي نمونه پليت 

 .  نمائيد محکم را پليت نگهدارنده
 500 مقدار g بريزيد تغذيه قيف در را چدني ذرات . 
 دهيد فشار را استارت کليد و نموده روشن را دستگاه  . 
 نمائيد خارج را پليت و نموده خاموش را دستگاه ، کار اتمام از پس . 

 

  :فنی مشخصات 

 . لیتر 150 بظرفیت فشرده هوای ذخیره مخزن دارای

 . فشرده هوای برقی های شیر دارای

 . فشرده هوای فشار تنظیم رگالتور دارای

 . شده تعریف استاندارد طبق پاشش نازل دارای

 . ذرات كننده جمع و ( چدنی ذرات مخزن ) سیلو دارای

 . فرانسه PSA و ISO استاندارد طبق پرتاب زاویه تنظیم دارای

 . تست پلیت كننده قفل

 . فرمان مدارات تابلو دارای

 . استاندارد طبق چدنی ذرات كیلو یک همراه به
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