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 میراب صنعت دانش بنیان شرکت 
 

 

 

 

 

 

 

  Drop weightضربه به روش آزمون دستگاه 

            (Drop weight test  )   

 
 

شروع اولیه

کار با دستگاه

اهعیب یابی دستگ
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مطابق با  (  FBEبه منظور بررسی مقاومت به ضربه در پوشش های تک الیه اپوکسی پیوند ذوبی ) این دستگاه  

است. در این روش وزنه یک کیلوگرمی از ارتفاع یک  طراحی و ساخته شده      ISO 21809-2 (14)استاندارد  

متری روی نمونه رها شده و اثر نوک فرورنده مخصوص تست بر روی مقاومت به ضربه در پوشش با کمک  

 . آزمون هالیدی بررسی می شود

 

 مشخصات فنی دستگاه 

 طراحی و ساخته شده است. ISO 21809-2 (14)دستگاه مطابق با استاندارد  .1

 مطابق با استاندارد.  آزمایشگاهی پوشش داده امکان تست نمونه های   .2

 میلیمتر. 8/15وزنه یک کلیوگرمی و نوک ضربه زن سخت کاری شده به قطر دارای  .3

 .  ضربه زنندهمتری به منظور رها کردن  1میله مدرج دارای  .4

 .  کف سخت کاری شده مطابق با استاندارددارای  .5

 :دستگاه راهنمای راه اندازی و نصب  -2

 تگاه ل دساسمب 2-1

ابتدا   با کمک پایه های دستگاه و تراز قرار داده شده روی دستگاه از تراز بودن کامل  به منظور اسمبل دستگاه 

ه گاید را در  لمییرد. سپس  گروی تراز باید در وسط تراز قرار  اه اطمینان حاصل شود. دقت شود که حباب گدست

mailto:Info@msrpco.com


 

    WWW.MSRPCO.COM                  دانش بنیان میراب صنعت                        شرکت 

                          :Info@msrpco.comEmail                                                                                                                     071-071/36364339-36312103:  فاکس--تلفن

با آچار آلن پیچ  هولدر گاید قرار داده شده و  میله دقیقا در باالی    قسمت پایینروی    ر، شیاان خود قرار دادهمک

 .  (1) شکل  شوداید کامال سفت گ

 قراردادن نمونه   2-2

متر برای  میلی  8-6و ضخامت  میلیمتر    25میلیمتر در    200مطابق با استاندارد در ابعادپوشش داده شده  ه تست  نمون

نمونه سپس  طول لوله بریده می شود.  نمونه های رینگی شکل در  امت لوله در  ضخ  یا  ونمونه های آزمایشگاهی  

حداقل سه بار و در فاصله    به باید زمون ضرآ.  (1) شکل    می شود داده  روی سندان قرار  در زیر محل ضربه زننده در  

 . میلیمتر از هم انجام شود 50های حداقل 

 انجام آزمون   2-3

سانتیمتر باال برده شده و سپس رها شود. به منظور تنظیم ارتفاع    100وزنه باید تا ارتفاع    ،به منظور انجام آزمون 

پس رها نمایید. دقت شود  را تا آن ارتفاع باال برده و سدر ارتفاع مورد نظر تنظیم و سپس وزنه    ،شاخص ارتفاع

تر باشد باید شاخص در  ممیلی   6نه  ونمضخامت  ثال اگر  ارتفاع شاخص اضافه شود. برای م  ضخامت نمونه باید به 

 اده شود. دمیلیمتر قرار  100/ 6ارتفاع 

،  به منظور تعویضضربه تعویض گردد.    200چرخانده شده و بعد از  لوله ضربه زننده  گ،  ضربه   10دقت شود بعد از  

 تعویض نمود.  لوله را گو  ضربه زننده را باز  نقسمت پایی   مهره باید
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 دستگاه آزمون ضربه .  1شکل   
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