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 کاربرد:
این طراحی و ساخته شده است. نمونه های فلزی و به منظور بررسی رفتار پوشش ها در خوردگی این دستگاه به منظور شبیه سازی رفتار 

خوردگی و آنالیز خوردگی سطحی می باشد که پوشش های مقاوم به آزمون روشی بسیار اقتصادی در بررسی نرخ خوردگی و ارزیابی 

امکان مان مشخص )چند ساعت تا چند روز( قرار دادن نمونه ها داخل چمبر تست در زبا کمترین نیاز به نظارت پیوسته اپراتور و تنها با 

 ,ASTM B117-97,ASTM G85-02,  DIN 50-021 های تعیین نرخ خوردگی را فراهم می کند. این دستگاه مطابق با استاندارد

BS 3900  ساخته شده است. طراحی و 

 به شرح زیر است:  ST 500مشخصات فنی دستگاه 

   یکنواخت در داخل دستگاه. و با توزیع کامال °1±با دقت  سانتیگراد درجه  60-25کار در محدوده  امکان .1

  pH=  8-6کار در  امکان .2

 لیتری. 90لیتر و مخزن آب نمک  250دارای حجم  .3

 میله نگهداری نمونه در دو ردیف و امکان تغییر زاویه نمونه ها حین تست. 6دارای  .4

 دارای المنت به منظور افزایش دما در تست دمای باال. .5

  .قطع در صورت بار اضافی جریان فیوز و مخزن، سنسور دمای آبسنسور کاهش میزان آب نمک در دارای  .6

 دارای بدنه از جنس کامال مقاوم به خوردگی.  .7

 امکان قطع اتوماتیک دستگاه بعد از زمان مشخص. .8

 اجزای دستگاه:
 دارای سه بخش کلی به شرح زیر می باشد: WT1880دستگاه تست خوردگی 

I.  اصلیمحفظه ( که شامل نگهدارنده های نمونه ها، ترموکوبل های کنترل کننده دماtemperature controller) سیستم ،

 مقاوم در برابر خوردگی طراحی و ساخته شده است.این محفظه به شکل  سیستم چرخش هوا می باشد. نمک  و-پاشش آب

II.  نمک، مخزن ذخیره آب نمک، سیستم المنت و بلوئر به منظور چرخش هوای گرم -مخزن اصلی آبکه شامل  کناریمحفظه

 است. نمک  -درون محفظه، شیر مغناطیسی و فشار شکن هوا به منظور تنظیم هوای کمپرسور و سیستم پاشش آب

III.  د های قطع و وصل جریان، فیوز کلیتایمر دیجتال دستگاه، سنسور سطح سنج،  دما،سیستم های کنترلر که شامل کنترل کننده

 ی باشد. ممدارهای کنترلی  و سیستم

 

  

 راه اندازی دستگاه

 ASTM B117-97,ASTM G85-02,  DIN 50-021, BS های  مطابق با استاندارد محل خود درون دستگاهقراردادن نمونه ها در  .1

3900 
   .و ضامن درب در حالت قفل باشد شده باشدبسته کامال  درب دستگاهدر این مرحله حتما باید  :در دستگاهبستن  .2
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ولت و فرکانس  220اتصال کنترلر به برق: برای اتصال به برق دو شاخه خارج شده از سیستم کنترلر دستگاه باید به برق شهری با ولتاژ  .3

Hz 50  .تگاه تامین گردد. عالوه بر آن برق کمپرسور دستگاه باید از محل در نظر گرفته شده در مدار کنترلی دسمتصل گردد 

 بروشور مراجعه شود. درروشن کردن دستگاه: برای روش کردن دستگاه به بخش راه اندازی کنترلر  -4

                           برق کنترلر اندازی راه

سیستم کنترل تا کاربر بتواند به راحتی از آن استفاده و تنظیمات دستگاه را انجام دهد .  استطراحی و ساخت این دستگاه به گونه ای     

دستگاه شامل سوئیچ استارت، چراغ کاهش سطح آب، تایمر دیجیتال با امکان برنامه ریزی زمانی، کنترل کننده دمای دیجیتال و فیز قطع 

 جریان می باشد. 

 کنترلر برق نصب و راه اندازی 

 فیوز دستگاه در حالت روشن قرار داده شود.  .1

 تایمر دستگاه بر روی زمان تست تنظیم گردد. .2

 دمای تست با کمک کنترل کننده دما تنظیم گردد. .3

 .چرخانده شده و دستگاه به شکل اتوماتیک شروع به کار خواهد کرد RUNکلید  .4

  انجام تنظیمات تایمر

تایمر دارای دو ردیف نمایشگر است. به منظور . ال فرمان به مدارهای کنترلی دستگاه  می باشدتایمر دستگاه از نوع دیجیتال با امکان اعم

ثانیه فشار دهید. چراغ چشمک زن در نمایشگر ردیف پایین به معنی امکان ایجاد تغییر در حالت  4تنظیم زمان تست باید کلید اینتر را 

)سمت  با فشار مجدد اینتر عدد کنار حرفدر این حالت حرف سمت چپ نمایشگر قابل تنظیم خواهد شد. تگاه می باشد. کنترل دس

 مودهای زیر را انتخاب کنید: ت یکی ازبا توجه به زمان تسقابل تغییر می شود.  راست(

A1 99/9تا  01/0: با دقت صدم ثانیه از. 

A2 9/99تا  1/0: با دقت دهم ثانیه از. 

A3 999تا  1: با دقت ثانیه از. 

A4 999تا  1: با دقت دقیقه از. 

A5 999تا  1: با دقت ساعت از. 

نمایشگر زمان تست را در را نشان دهد. بعد از این مرحله،  saveدهید تا نمایشگر باال  آنقدر فشاررا  رتبعد از تعیین مود دستگاه، کلید این

 فشار دهید. به منظور ثبت و مجددا کلید اینتر رافعال، با کمک دکمه باال و پایین تنظیم  ،با فشار اینترردیف باال 
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از کردن قفل دستگاه این دو کلید را باید مجددا ثانیه نگه دارید. به منظور ب 5را توضیحات: به منظور قفل کردن دستگاه کلید پایین و اینتر 

 د.یثانیه نگه دار 30برای 

  انجام تنظیمات کنترل کننده دما

  setبه منظور تنظیم دمای دستگاه دکمه . ی دستگاه از نوع دیجیتال با امکان اعمال فرمان به مدارهای کنترلی دستگاه  می باشدکنترل دما

را یک بار فشار دهید. صفحه چشمک زن می شود. با کمک دکمه پایین و باال دما را تنظیم و مجددا دکمه ست را فشار دهید. دمای 

 نمایش داده شده دمای محفظه دستگاه است. 

گاه پاشش نمکی می باشد. افزایش بیشتر دما باعث تخریب سیستم های دست درجه سانتیگراد 60توضیحات: حداکثر دمای کاری دستگاه 

 می گردد.

     نمکی پاشش سیستم اندازی راه

صل سمت چپ دستگاه قرار دارد باید مت به منظور اتصال کمپرسور، شلنگ کمپرسور به ورودی هوا که در دیواره کمپرسور: اتصال

تور ) فشار شکن( و شیر اخل دستگاه از یک رگالشده و بدلیل فشار باالی گاز ورودی با بست فلزی کامال محکم بسته شود. در د

 برقی به منظور کنترل دبی هوا استفاده شده است.

  اسب باشد.  5/2لیتر و توان  50کمپرسور مورد استفاده باید حداقل دارای حجم  توضیحات:

رودی آب نمک مورد استفاده برای تست باید با توجه به استاندارد ساخته شده و بوسیله و   :مخزن کردن پر و نمک-آب ساخت 

مخزن دستگاه پر شود. دستگاه شامل دو مخزن داخلی است. مخزن ذخیره که  نمک که در دیواره سمت چپ دستگاه قرار دارد-آب

نمک مستقیما وارد آن شده و مخزن اصلی که به منظور کاهش تالطم آب طراحی شده و آب مورد نیاز نازل پاشش با -ورودی آب

نمک از حد مشخصی، دستگاه به شکل اتوماتیک خاموش شده و چراغ  -کاهش سطح آبکمک آن تامین می گردد. در صورت 

ا پر شده و در صورت راه اندازی تست، زمان باقیمانده از دجدی شود. در این حالت، باید مخزن مقرمز روی سیستم کنترلر روشن م

  تست سپری خواهد شد. 

 به دلیل حساسیت باالی نازل دستگاه حتما جلوگیری شود.  دقت شود از ورود آلودگی های جامد به دستگاه توضیحات:

    شود. بسته حتما نمک-آب ورودی درب دستگاه، نمک-آب مخزن کردن پر از بعد توضیحات:

دستگاه به شکلی طراحی شده است که امکان قرار گیری نمونه های مختلف با ضخامت و عرض های متفاوت  ها: نمونه دادن قرار 

تد. عالوه بر آن امکان تغییر زاویه نمونه ها در فیکسچر دستگاه فراهم شده است. برای این کار پیچ تفلنی وسط دستگاه را فراهم می ک

را کمی شل کرده، شیب با کمک تغییر مکان هولدر وسط تنظیم و مجددا پیچ سفت شود. دستگاه دارای دو مجموعه نگهدارنده نمونه 

 متفاوت از زاویه را برای کاربر فراهم می کنند.  است که هر کدام امکان تنظیم دو نوع

http://www.msrpco.com/


 

 شرکت دانش بنیان میراب صنعت
 021-43859512نمابر:  09356163030دفتر اهواز  071-36312103دفتر شیراز077-33443680بوشهردفتر تلفن:

www.msrpco.com       info@msrpco.com 

 و شروع آزمون استارت، دکمه چرخاندن با شود. بسته آن قفل ضامن و شده بسته دستگاه درب ها نمونه دادن قرار از بعد تست: شروع

 لوله) زریار وسط رد شده طراحی نازل کمک با پاشش کنند. می کنترل را تست زمان و محیط اولیه تنظیمات به توجه با دما کنترلر و تایمر

 گرفت. خواهند قرار خورنده محیط تاثیر تحت تیکنواخ شکل به ها نمونه سطح و شده انجام رنگ( زرد

 دستگاه با کار اتمام

 آب تا شود باز باید در دیواره سمت چپ دستگاه قرار دارد که نمک-آب تخلیه آب شیر دستگاه، شدن خاموش و تست انجام از بعد

 بدون حالت در دستگاه مرحله این از بعد شود. استفاده تازه نمک -آب بعدی، تست زمان در و تخلیه کامل شکل به مخزن در باقیمانده

            یابد. کاهش دستگاه خاموشی سطح تا اصلی مخزن در آب سطح تا شود روشن اتاق دمای در نمونه

 موارد ایمنی

 کردن دستگاه حتما باید از بسته شدن کامل در دستگاه اطمینان حاصل شود.  قبل از روشن -1

 از محکم بودن اتصال کمپسور به شیر ورودی هوا اطمینان حاصل کنید. -2

 از باز بودن شیر کمپرسور اطمینان حاصل کنید. -3

 نمک اطمینان حاصل کتید. -از پر بودن مخزن آب -4

 عیب یابی دستگاه

 

 ها راه حلدالیل و  مشکل
کار دستگاه با وجود روشن بودن نمایشگر ها و روشن عدم 

 بودن چراغ قرمز دستگاه

  دلیل این موضوع کاهش سطح آب دستگاه تا حد خاموشی سیستم

 است. مخزن دستگاه پر شده و مجددا دستگاه ران شود.

 نمک-خالی بودن محفظه آب  نمک-عدم پاشش آب

 بسته بودن شیر کمپرسور 

  نازلمسدود شدن خروجی  
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