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 معرفی  

 به که قابل اعتمادی است شاخص ماده یک ترکیدگی برابر در مقاومت

 مانند وادیم کیفیت و مقاومت عملکرد، تا کندمی کمک تولیدکنندگان

 صنعتی، های پارچه فیلتر، پارچه جامد، فیبری های تخته جعبه، مقوا، کاغذ،

. این دستگاه کنند ارزیابی را مختلف صنایع در استفاده مورد غیره و چرم

مواد را با کیفیت باال به مشتریان  تا کند کمک کنندگان تولید به تواند می

نیروی وارد شده  دقیق مقدار خود عرضه کنند. دستگاه مقاومت به ترکیدگی

 مقاومت تعیین برایکند. پاره شدن را تعیین می برای آزمایشبه نمونه مورد 

 فشار ، بیشترینغیربافته و بافتنی های پارچه ،مقوا ،کاغذ ترکیدن برابر در

 نمونه بهتوسط یک سیستم هیدولیکی از طریق دیافراگم قابل ارتجاع 

در واقع مقاومت به ترکیدن کاغذ و مقوا، معادل  شودمی منتقل آزمایش

باشد و برحسب کیلو پاسگال بیان بیشترین فشار وارد شده به آنها می

 شود.می

 کاربرد  

 به ترکیدگی مواد مختلف مانند )کاغذ، مقوا و پارچه( کاربرد دارد. مقاومت میزان گیریاندازه برای ترکیدگی به مقاومت دستگاه

 شرایط حمل و نقل  

 عمودی دستگاه باید به صورت .هایی که دارد، بسیار حائز اهمیت استبه دلیل حساسیتمقاومت به ترکیدگی حمل و نقل دستگاه 

 شود. و بدون هیچ ضربه و از زیر حمل شود. در صورت وارد شدن شوک به دستگاه باعث ایجاد آسیب جبران ناپذیری به دستگاه می

 

 دستگاه بررسی عملکرد  

 الستیکی دیافراگم فزاینده فشار تحت و مهارشده در پایین ایی دایرهگیرهسیستم  آزمایش بین سیستم گیره در باال ومورد  نمونه

 هیدرولیکی فشار با الستیکی دیافراگمکند. میپمپ شده و دیافراگم باد  م الستیکیبه داخل دافراگ مایع هیدرولیک .گیردمی قرار

تعیین  ،شودمی انجام ثانیه چند عرض در تست ترکیدگی که آنجا از .شودمی دچار ترکیدگی نمونه تحت نیروی اعمالی و شده کنترل

 اندازهمواد تشکیل دهنده،  نسبت نوع، به ترکیدگی برابر در مقاومت کلی، طور به. انجام گیرد دقت با باید و سرعت فشار حداکثر

  .دارد بستگی نمونه سطح به حدی تا و داخلی

 



 دستگاه اجزای معرفی

 :کاغذ ترکیدگی به اجزای دستگاه مقاومت

شماره ) LCDپنل کنترل شامل نمایشگر قسمت اول تشکیل شده است.  قسمتسه از  (1شکل)دستگاه مقاومت به ترکیدگی مطابق 

 (5)شماره    پایینکلید  ،(4)شماره    باالکلید  ،(3) شماره RESET/ ERASEکلید (، 2)شماره STARTکلیدهای کنترلی (،1

 استراکچر دستگاه همراه گیره پنوماتیکی  دومقسمت  باشند تا تنظیمات مربوط به آزمون را انجام دهند.می (6و کلید امرجنسی )شماره

 ،سیستم هیدرولیکی شامل سومقسمت . به منظور اعمال فشار یکنواخت روی نمونه تشکیل شده استبا طراحی خاص ( 7) شماره 

سیستم هیدرولیکی به منظور اعمال فشار هیدرولیکی به داخل  است. (8)شماره  قابل ارتجاع و سیستم گیره دیافراگم الستیکی

 .تحمل کند را دیافراگم قابل ارتجاع از جنس الستیک و ساختار آن طوری که فشار اعمالی روی نمونهباشد. دیافراگم می

 

 
 1شکل 



 

 کاغذ: ترکیدگی به مقاومت دستگاه مشخصات

 یمطابق استاندارد بین الملل ISO 2758 

  بار10ظرفیت 

 یسیستم حرکت  AC MOTORبرند نورتریو ا  

 ینشان دادن فشار و ثبت حدکثر فشار ترکیدگ یبرا شیصفحه نما 

 هاداده نگیقابلیت اتصال به کامپیوتر و مانیتور 

 سنسور فشار  BDیآلمان 

  یانقطه200000بیت با رزولوشن  24  جیتالیآنالوگ به داستفاده از مبدل 

 استفاده از قطعات مرغوب در ساخت 

 کلمپ نیوماتیک یدارا 

 اداره استاندارد یدیکالیبراسیون مورد تا یگواه یدارا 

 ذخیره تست 

 با استانداردهای زیر طراحی و ساخته شذه است:  ADOدستگاه مقاومت به ترکیدگی کاغذ و مقوا شرکت 

2758ISO :  کاغذ ترکیدن به مقاومت تعیین 

2759ISO  : کاغذ ترکیدن به مقاومت تعیین 

1821INSO : تعیین مقاومت به ترکیدن کاغذ 

INSO 7065: کاغذ ترکیدن به مقاومت تعیین 



 

 

 

 

 

 

 کاغذ و مقوا شرکت مشخصات فنی دستگاه تست مقاومت به ترک 

ADO: 

 ظرفیت کیلوپاسکال0-600

 دقت کیلوپاسکال 1/0

 فشار گرفتن نمونه کیلوپاسکال 1200

 منبع هوا بار 7الی 6

 ابعاد مترمیلی500*300*600

 وزن کیلوگرم 50

 توان ولت 220-100وات 

ADO company technical specifications table: 

Capacity 0  ~600 kg 

Resolution 0.01 k pa 

Gripping pressure 5kg/cm², adjustable 

Air source 7-6 kg/cm² (prepared by customer) 

Dimension 50 x 30 x 60 cm 

Weight 50kg 

Power AC 220V, 0.5A 


