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  Gouge resistance testمقاومت به خراشدستگاه آزمون 

 دستورالعمل راه اندازی و کاربرد
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کار با دستگاه

اهعیب یابی دستگ
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به منظور تعیین مقاومت به  gouge resistance test  پوشش های یا gouge  دستگاه تعیین مقاومت به خراش

مورد استفاده قرار می گیرد.  یا پلی اتیلن سه الیه  FBEمانند پوشش های  خراش در پوشش های اپوکسی و پلیمری

 CSA و  NACE TM0215-15های و با مشخصات فنی استاندارد GR test این دستگاه با کد محصول

Z245.20-14  تطراحی و ساخته شده اس. 

 gougeمقاومت به خراش مشخصات فنی دستگاه 

 طراحی و ساخته شده است. CSA Z245.20-14و    NACE TM0215دستگاه مطابق با استاندارد  .1

10هولدر دستگاه امکان تست نمونه های مسطح با ابعاد استاندارد )  .2 × 10 × 0.6 𝑐𝑚   یا لوله با ابعاد )

10استاندارد ) × 5 × 𝑡 𝑐𝑚  .را فراهم می کند ) 

 کیلویی مطابق با استاندارد می باشد. 50و  30دستگاه دارای وزنه های  .3

 امکان اعمال نیرو به شکل کامال عمود بر نمونه. .4

100سرعت حرکت خطی دستگاه متغیر و در محدوده  .5 − 300 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛   ..قابل کنترل می باشد 

 میلیمتر(  فراهم می کند. 75فت مورد نظر استاندارد )دستگاه امکان توقف اتوماتیک را بعد از طی مسا .6

 میلیمتر می باشد. 01/0دستگاه دارای ساعت اندیکاتور به منظور تعیین عمق فرو رفتکی با دقت  .7

 دستگاه دارای سمبه به منظور اعمال نیرو مطابق با استاندارد می باشد.  .8
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 .gouge. تصویر دستگاه مقاومت به خراش 1شکل  
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 اجزای دستگاه:  .1

سیستم متحرک با امکان حرکت شامل یک  قسمت از دستگاه: این صفحه متحرک افقی و هولدر نمونه 1-1

می باشد. در قسمت باالی صفحه متحرک افقی میلیمتر(  75مسافت مشخص شده در استاندارد ) افقی در بازه 

هولدرهای کشویی نمونه به منظور قرار گیری نمونه و ثابت کردن نمونه در زمان تست قرار دارند.  ،دستگاه

تحرک افقی با کمک شافت انتقال نیرو به موتور و گیربکس دستگاه متصل شده است. ابعاد نمونه صفحه م

 (. 2سانتیمتر می باشد ) شکل  10در  10استاندارد برای تست مربع 

این قسمت از دستگاه شامل صفحه آلومینیومی ثابت باالیی،  شافت اعمال نیرو و صفحه متحرک عمودی: 2-1

اعمال نیرو، مهره نگهدارنده شافت و هولدر ایندنتور می باشد. نگهدارنده وزنه و فک متحرک پایین، شافت 

 .  (3و  2 های  ) شکل وظیفه این جزء از دستگاه اعمال نیرو به نمونه و انجام آزمون می باشد

خراش ایجاد شده در پوشش مورد  عمقساعت اندیکاتور به منظور بررسی : ساعت اندیکتور و هولدر 3-1

 رد. استفاده قرار می گی

کنترل دور موتور و کنترل حرکت رو به جلو یا عقب در دستگاه می کنترلر شامل سیستم دستگاه: کنترلر  4-1

    باشد.

 راهنمای راه اندازی و نصب : -2

 قرار دادن نمونه تست 2-1

میلیمتر می باشد که باید مطابق با اساتاندارد پوشش  100در  100قطعه مربعی با ابعاد  یک نمونه تست در این آزمون

هی الیه سمت راست ) حالت نزدیک تداده شده باشد. به منظور قرار دادن نمونه بهتر است فک متحرک در حالت من

تور( قرار داده شود. سپس نمونه در محل نگهداری خود قرار داده شده و با کمک آچار آلن هولدر های ر به موت

 باید سر جای خود کامال محکم شود. ت شود نمونه حتمااه سفت شوند. دقدستگ

 قرار دادن ایندنتور 2-2

می باشد. قبل  مشخص شده در استاندارد و با طراحی از جنس کاربید تنگسننفرورونده  ایندنتور دستگاه یک قطعه

 ر جای خود اطمینان حاصل فرمایید. دادن نمونه از قرارگرفتن ایندنتور داز تست و قرار 
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 اجزای دستگاه تست. 2شکل 

 
 یندنتور و هولدرا. 3شکل 
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کاربید تنگستن کاربید تنگستنن، ر باالی ادنتور در حین تست و شکنندگی بسینبدلیل نیروی بسیار زیاد وارد شده به ای

نتور دقت شود از هر ایندآن جلوگیری شود. افتادنده است تا از شاری گریس نگه داشته در محل خود با کمک مقد

بار استفاده نمود و بعد از آن باید ایندنتور دستگاه تعویض گردد. برای تعویض ایندنتور،  60می توان برای حداکثر 

یندنتور اعمال و کافی است آن را با سمت پایین بکشید. برای جا زدن ایندنتور مقدار بسیار کمی گریس به انتهای ا

 سپس آن را در محل خود قرار دهید.

و قطعات  شافت خارج پایینصورت شکستن ایندنتور در حین تست، هولدر اینتدنتور را با باز کردن آن از در توضیحات: 

 را تخلیه نمایید. شکسته

 اعمال نیرو 2-3

ر و نمونه با هم در دنتوقبل از اعمال نیرو حتما دقت شود که مهره نگهدارنده شافت در محلی قرار داده شود که این

وزنه و  افت نگهدارندهشوزنه ها روی  و، بایده منظور اعمال نیرب. (3شکل )ایندنتور باالی نمونه باشد( )  تماس نباشند

اعمال  اعمال نیرو قرار داده شوند. برای این منظور وزنه ها را از روی هولدر خود روی دستگاه برداشته و روی شافت

قرار دهید. دقت داشته باشید که بین وزنه ها باید اسپیسر تفلنی قرار گیرد تا امکان بلند کردن مجدد وزنه ها ایجاد  نیرو

سه الیه پلی وگرم نیرو و برای پوشش های کیل 30باید از  FBEشود. به منظور آزمون پوشش های اپوکسی مانند 

چک است که مجموع وزن کیلوگرمی و یک وزنه کو 10وزنه  4نیرو استفاده شود. دستگاه دارای کیلوگرم  50اتیلن 

کیلوگرم می شود. به همین  10آن با کلیه متعلقات دستگاه شامل فک دستگاه، شافت نگهدارنده نمونه و مهره ها 

قل نمود و سپس دو باید ابتدا وزنه کوچکتر را روی شافت اعمال نیرو منت FBEمنظور برای مثال برای پوشش های 

دو وزنه ضروری  اسپیسر تفلنی بین هراستفاده از دقت شود  د قرار داد. یلوگرمی را در مکان خوک 10وزنه بزرگ 

    است.

تا ایندنتور به سمت پایین  بچرخانید یا دست نده شافت را با کمک آچار فرانسهوزنه ها، مهره نگهداربعد از قرار دادن 

قرار دارد. پوشش روی  وزنه ها جام دهید که مهره شل شود. در این حالت کل وزناین عمل را تا انجا ان حرکت کند. 

ه نمونه ممکن شود ) مطابق با ه شکل سریع بل انجام شده است که امکان اعمال کل نیرو باین طراحی به این دلی

 اساندارد(.

وع باعث ایجاد صدمات جدی به این موضدر زمان قراردادن وزنه ها، از انداختن آنها به شدت اجتناب شود. توضیحات: 

 دستگاه می شود.

 بین وزنه ها حتما از اسپیسر تفلنی استفاده شود.توضیحات: 
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 شروع تست 2-4  

دستگاه است وصل نمایید. اینورتر دستگاه، فرکانس  به منظور روشن کردن دستگاه، فیوز دستگاه را که درون جعبه برق

اه را با کمک جدول قرارداده شده جه به فرکانس دستگاه، سرعت حرکت خطی دستگدستگاه را نشان می دهد. با تو

 mm/min 250باعث اعمال سرعت خطی  35درون درب جعبه برق تنظیم کنید. دقت شود در این دستگاه فرکانس 

دستگاه را به سمت چپ بچرخانید  runعت پیشنهادی استاندارد است می گردد. بعد از انجام تنظیمات، کلید که سر

فاصله  تگاه به شکل اتوماتیک متوقف می گردد.در انتهای مسیر دس غاز گردد.به کار کرده و آزمون آ تا دستگاه شروع

 ست.میلیمتر ا 75طی شده توسط دستگاه برای تست مطابق استاندارد 

 شد.ید بسیار کم و در حد چند ثانیه باتوضیحات: فاصله زمانی بین اعمال نیرو و شروع تست با

نس اینورتر نمی باشد و اینورتر روی فرکانس تنظیمی قبل بدون تغییر باقی ادر هر بار استفاده نیاز به تنظیم فرکتوضیحات: 

 می ماند.

 تست خارج کردن نمونه 2-5   

شافت را بچرخانید تا ایندتور از نمونه جدا شود. این کار را انقدر ادامه دهید تا مام تست، مهره نگهدارنده بعد از ات

) دکمه  ه راست روشن کنیدمیلیمتر از سطح برسد. سپس دستگاه را در جهت حرکت ب 10ایندنتور به فاصله حداقل 

run .این موضوع برای سهولت خارج  را به راست بچرخانید( تا دستگاه در قسمت نزدیک تر به موتور متوقف شود

را در حالت وسط قرار داده و فک های دستگاه را با کمک آچار آلن باز کرده  runکلید  کردن نمونه انجام می گیرد.

 و نمونه را خارج کتید. 

 داده شود.در وسط قرار  runدر زمان های غیر ضروری دکمه توضیحات: 

 تعیین عمق فرو رفتگی 2-6   

تست بعد از آزمون باید از نظر عمق فرورفتگی و مقاومت به هالیدی مورد بررسی قرار گیرد. به منظور بررسی نمونه 

را  ، ساعتساعت رویا کمک مهره قرار دهید. ب و در محل پوشش زیر ساعت اندیکاتورعمق فرو رفتگی، نمونه را 

مایید. این عمل باید در ابتدا، انتها و وسط خراش روی صفر قرار داده و با تغییر مکان نمونه عمق فرورفتگی را محاسبه ن

 انجام گیرد. 

 ایمنی موارد -3
 ینان حاصل نمایید.از اتصال ارت دستگاه اطم .1

 در زمان قراردادن وزنه ها، از انداختن آنها به شدت اجتناب شود.  .2

 بین وزنه ها حتما از اسپیسر تفلنی استفاده شود. .3

 داده شود.در وسط قرار  runدر زمان های غیر ضروری دکمه  .4
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