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این آزمون روشی بسیار اقتصادی در بررسی نرخ خوردگی و ارزیابی بازدارنده های خوردگی و آنالیز خوردگی 

می باشد که با کمترین نیاز به نظارت پیوسته اپراتور و تنها با کوپن گذاری در زمان مشخص و با سطحی 

  ASTMسرعت قابل تنظیم، امکان تعیین نرخ خوردگی را فراهم می کند. این دستگاه مطابق با استاندارد

 G184است  در شرکت دانش بنیان میراب صنعت طراحی و ساخته شده. 

 مشخصات فنی

  بیرونی، کف و سر از جنس لیتر، جداره  7ظرفیتstainless steel  اخلی پوشش با یک الیه د و

نمونه به  8با امکان تست با زبری مناسب به منظور شستشوی داخل چمبر رزین اپوکسی پلی آمین 

 شکل همزمان.

 حمام آببا کمک  88℃افزایش و کنترل دما تا  امکان . 

 دارای کنترلر دما در داخل حمام آب.  

 .دارای گیج فشار در باالی دستگاه 

 دارایsaftey valve   بار. 6منظور آزاد سازی فشار باالتر از به 

 از جنس و مهره پیچ ، دارای شافتstainless steel. 

  ساعت.  77دارای امکان آزمون پیوسته به مدت 

  0888تا  088امکان کنترل دور در محدوده rpm. 

  دارای ورودی و خروجی گاز و امکان تزریق گازS2H . 

 .دارای سیستم تخلیه آب از پایین دستگاه 

 بار 4 فشار امکان تست تاند با کامال هواب. 

  مقاوم به خوردگی.دارای برق ورودی تک فاز، پایه نگهدارنده مناسب با رنگ 

  کوپن استاندراد ویل تست با ابعاد حدودی   4دارای طراحی هولدر به منظور کارکرد با

9×76×0.127 mm  2×76×14.4و چهار کوپن خوردگی تک سوراخ با ابعاد حدودی mm  . 

  دارای سیستمmagnet drive  به منظور انتقال نیرو بدون سیستم شافت به منظور حفظ هوابندی

 .در دما و فشار باال محفظه
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 تصویر دستگاه. 1 شکل
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 دستگاه:  اجزای -1

ه منظور ب دارای یک الیه پوشش رزین اپوکسیگ که چمبر تست دستگاه از جنس فوالد ضد زن: چمبر تست

و مکان قرار گیری شافت نگهدارنده هولدر نمونه های تست  ساخته شده افزایش مقاومت به خوردگی بوده

ور آب ه منظواشر الستیکی بدر آن قرار می گیرد. این چمبر دارای درب از جنس فوالد ضد زنگ با پوشش و 

گازی در پایین  ر تست دارای ورودی گاز با شلنگ خورندی جمبر تست در زمان تست می باشد. چمبب

بار در  6چمبر، سیستم شیر تخلیه و فشار سنج در باالی چمبر تست و شیر تخلیه اضطراری با فشار تخلیه 

 روی درب دستگاه می باشد. 

ولدر تفلنی به منظور و دارای دو ه خته شدهشافت نگهدارنده هولدر: این شافت از جنس فوالد ضد زنگ سا

 . (2)شکل  نگهداری نمونه ها در زمان تست می باشد

ارچوب دستگاه و صفحه نگهدانده موتور و مگنت موتور: عبارت است از چهارچوب دستگاه و صفحه هچ

ور محافقی نگهدارنده موتور که با یک پیچ به چهارچوب متصل می شود. این صفحه آلومینیومی دارای 

 . (3)شکل  چرخشی و فنر نگهدانده می باشد

نظور به م از جنس تفلون و پمپ سیرکوله آب آبگرد دستگاه: عبارت است از حمام آب دستگاه سیستم

 چمبر تست.  یکنواخت گرمایش

 د.، دما و زمان تست می باشخشچر سیستم کنترلی دستگاه: شامل کنترلر دستگاه به منظور کنترل دور
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 . شافت و هولدر نمونه های تست2شکل 

 
 نگهدانده موتور و مگنت موتور. صفحه 3شکل 
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 راهنمای راه اندازی و نصب : -2

 باز کردن دستگاه 2-1

به منظور باز کردن درب دستگاه، ابتدا پیچ صفحه نگهدارنده مگنت و موتور را باز کرده و موتور را از روی 

از با به آرامی پیچ استیل روی سر دستگاه را باز کرده و سر دستگاه ر 8. سپس یدچمبر تست کنار می گذار

می کنید. دقت شود درب دستگاه دارای پوشش پلیمیری بوده و در حین جابجا کردن درب از ضربه خوردن 

 آن به شدت پرهیز شود. 

  در آوردن هولدر و کوپن گذاری  2-2

ولدر ه به منظور قرار دادن کوپن، ابتدا هولدر استیل دستگاه را خارج کرده، مهره روی شافت را باز کنید تا دو

تفلنی در فاصله مناسب از هم قرار گیرند. کوپن ها را در شیار هولدر قرار داده و با پیچ پالستیکی روی هولدر 

محکم کنید. سپس دو کپ هولدر را در فاصله مناسب قرار داده و با کمک مهره روی شافت با دست کامال 

 تست قرار دهید. سفت کنید. سپس شافت هولدر را در محل اصلی خود در داخل چمبر

 بستن درب دستگاه  پر کردن چمبر تست و  2-3

ابتدا واشر  ،به منظور بستن درب دستگاهمحلول تست را درون چمبر تست ریخته و درب دستگاه را ببندید. 

آب بندی را در محل مناسب قرار دهید. دقت شود که واشر به نحوی قرار داده شود که لبه های بریده شده 

 ار آسیب نشود. سپس دربوراخ پیچ قرار گیرد تا در زمان بستن پیچ، الستیک آب بند دچآن در محل س

روی درب دستگاه و چمبر تست، یک عالمت سمبه نشان گرد دقت شود که  احتیاط بسته شود. دستگاه با

باید روبروی هم قرار گیرند. به منظور بستن پیچ های  درب دستگاه و چمبر تستقرار دارد که در زمان بستن 

دستگاه دقت شود که واشر اسپرینگ و یک واشر در باال و یک واشر و مهره در پایین هر پیچ قرار گیرد. پیچ 

گرد را در ادامه، چمبر آبها باید به شکل ضربدری سفت شودتا از آب بند بودن دستگاه اطمینان حاصل شود. 

   کرده و درب باالی چمبر ) قطعه رینگی شکل( را در محل خود در باالی چمبر قرار دهید. با آب مقطر پر

 قرار دادن چمبر در محفظه آبگرد و بستن سیستم موتور و مگنت 2-4

برای این منظور در ابتدا چمبر تست را بلند کرده و درون محفظه آبگرد در محل خود قرار دهید. شایان ذکر 

بیرون آوردن چمبر از محفظه آبگرد نبوده و کلیه مراحل باال می تواند درون این محفظه است که الزامی به 
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در صورت خارج کردن چمبر تست، قیل از پر کردن محفظه آبگرد با آب مقطر، چمبر را در جای انجام شود. 

 د. چار سفت کنینگهدارنده موتور سر جای خود قرار داده و پیچ آن را با آ حه افقیسپس صفخود قرار دهید. 

توضیحات: اگر در زمان بستن مگنت به تجهیزات روی درب دستگاه برخورد کرد، چمبر تست را در محل 

  خود کمی بچرخانید تا مگنت در محل خود قرار گیرد. 

 افزایش فشار چمبر 2-5

تور رگالانتهای چمبر را به کپسول دارای  درون چمبر شلنگ مشکی خارج شده از به منظور افزایش فشار

بار نباشد. فشار های  4ز شده و فشار پشت شیر باالتر از ت شود که شیر دستگاه به آرامی باوصل کنید. دق

افزایش فشار، فشار چمبر تست با کمک فشار  در حین اند باعث صدمات جدی به دستگاه شود.وتباالتر می

 ل کنید.حاصیر خروجی گاز اطمینان سنج دستگاه قابل مشاهده است. در حین افزایش فشار از بسته بودن ش

بار شیر  6 شار به باالتر ازدر صورت افزایش فبعد از رسیدن به فشار مورد نظر شیر ورودی گاز را ببندید. 

 دستگاه، فشار گاز را به شکل اتوماتیک تخلیه میکند. اطمینان

 بار بیشتر نشود.  4اخطار: دقت شود فشار چمبر تست به هبچ وجه از 

ر افزایش دما فشار چمبر افزایش می باشد. این موضوع در زمان افزایش فشار چمبر در نظر گرفته در اث اخطار:

 شود.

و  شیر تخلیه اضطراریستفاده از این گاز در زمان تست، ، در صورت اS2Hاخطار: بدلیل سمیت باالی گاز 

 شیر تخلیه دستگاه با شلنگ به خنثی ساز متصل شود.

 راه اندازی دستگاه  2-5

فیوز اصلی را در حالت روشن قرار دهید. در این حالت بعد  ابتدا ور راه اندازی سیستم کنترلی دستگاهنظبه م

. قابل (4)شکل  مشاهده نمایید و سرعت موتور را چمبرمی توانید دمای  از چند لحظه در صفحه نمایشگر

درجه( بر  25یم اولیه )دما با خاموش شدن دستگاه به تنظ تنطیم است به منظور رعایت موارد ایمنی ذکر

 گردد.می

. در مرحله (تریستوانید در ابتدا ساعت دستگاه را صفر کنید )می( منو) دکمه م دستگاه با فشردنتنطیبرای 

. در مرحله بعد حد اکثر دما و در نهایت سرعت وان تنظیم نمودبعد تعداد روز و سپس ساعت و دقیقه را می ت
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 دستگاه ( در حافظهتاستار. این تنظیمات با زدن دکمه )می توان تنظیم نمود 11به شکل ضریب موتور را 

 .باشدذخیره و قابل بازیابی می

ت ور در حالمورد نظر شما موت( ساعت دستگاه فعال می شود و تا رسیدن به زمان استارتاز زمان زدن دکمه )

 .(با سرعت مورد نظر شما) ماندروشن باقی می

 شنقابل ذکر است کنترلر دما با رسیدن به دمای ماکزیمم خاموش و در صورت کاهش دما و در صورت رو

 .گردد( مجددا روشن میدر زمان فعالیتبودن دستگاه )

 .نمایید( و یا روشن متوقفوش )؛ دستگاه را خامشما می توانید در هر لحظه 

 . کنترلر دستگاه4شکل 

 باز کردن دستگاه 2-6

باز و از روی چمبر تست دور کنید. سپس چمبر  به منظور باز کردن دستگاه، ابتدا صفحه نگهدارنده موتور را

تست را از درون حمام آب خارج کنید. در صورت انجام تست در دما و فشار باال، ابتدا با کمک شیر ورودی 

هوا، هوای بسیار گرم و و پرفشار داخل چمبر را تخلیه کنید و قبل از باز کردن دستگاه از صفر بودن فشار 

 د.را خارج نمایی هاکنید. سپس پیچ های درب چمبر تست را باز کرده و نمونهچمبر تست اطمینان حاصل 
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 ایمنی موارد -3 

 بدلیل ولتاژ باالی دستگاه در زمان تست حتما از اتصال ارت اطمینان حاصل شود. .1

بدلیل قدرت باالی مگنت های دستگاه، از تماس مگنت با سطوح فلزی و یا با هم به شدت پرهیز  .2

 شود. 

 بدلیل قدرت باالی مگنت، هیچگاه بدون بستن درب دستگاه، مگنت ها روبروی هم قرار داده نشوند. .3

 تا از آب بند بودن دستگاه اطمینان حاصل پیچ های چمبر تست باید به شکل ضربدری سفت شود .4

 شود.

 زمان واشر به نحوی قرار داده شود که لبه های بریده شده آن در محل سوراخ پیچ قرار گیرد تا در .5

 بستن پیچ، الستیک آب بند دچار آسیب نشود.

ه ادستگ فشار باالتر باعث بروز صدمات جدی به بار باشد. 4فشار دستگاه به هیچ وجه نباید باالتر از  .6

 می شود.

در اثر افزایش دما فشار چمبر افزایش می باشد. این موضوع در زمان افزایش فشار چمبر در نظر  .7

 گرفته شود.

ه و شیر تخلی یر اطمینانشستفاده از این گاز در زمان تست، ، در صورت اS2Hگاز  بدلیل سمیت باالی .8

 دستگاه با شلنگ به خنثی ساز متصل شود.
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