
 
 

 

 سالت اسپری

 فلزی روکش رنگ، پوشش برای نمک مه دستگاه تست خوردگی مه نمکی برای شبیه سازی شرایط آب و هوایی اقیانوس است. تست خوردگی 

 .شود می انجام غیره و فلزی مواد الکترونیکی، اجزای الکترونیکی، تجهیزات تولیدی، محصول

 .می باشد  GB2423.17 دستگاه مطابق با استاندارد ملی

 برای دستگاه این. باشد می 《پاش نمک تست اتاق فنی شرایط 》 GB10587 طراحی و تولید شده مطابق با مشخصات استاندارد ملی این تجهیز

 . نیست مناسب معمول غیر های پروژه  تست انجام

 
 

 



 

  

  

  

 

  

 

 



 
 : مشخصات فنی

Name Salt Fog Cabinets（FRP material / Titanium plate material） 

Model FQY-015 FQY-025 FQY-075 FQY-100 

Internal 

Dimension  

(withoutcover) 

L×W×H(mm) 

600×460×400 1000×640×500 1100×750×500 1300×1000×600 

External 

Dimension  

L×W×H(mm) 

1180×660×1200 1550×860×1300 1650×970×1350 1850×1220×1500 

Volume (L) 110L 320L 412L 780L 

 Brine 

consumption 
15L/d 25L/d 

Saturated barrel 

heating water 

consumption  

30L/d 40L/d 

Cover opening 

method 
 Manual 

Temperature Room Temperature -60℃ 

Tolerance ≤±2℃ 

Fluctuation ≤±0.5℃ 

Drain 1-2ml/80cm²·h 

Spray Frequency Continuous, weekly schedule 

Power 3Kw 4Kw 

Voltage 220V，50Hz 

  

 :مشخصات دقیق 

ساختار اسپری جریان هوا را با اسپری داخلی برای انجام آزمایش تطبیق می دهد )بسته به حجم آزمایش، یک یا چند   FQY محفظه مه نمک سری

، مه اسپری را می توان نصب کرد(. هوای پرفشار ،جریان هوای با سرعت باال ایجاد می کند و نازل با پاشیدن مخلوط هوای فشرده و محلول آزمایش

ز ایجاد می کند. پاشش نمک به طور مداوم بر روی سطوح نمونه های آزمایشی متراکم می شود و بسته به مقاومت پوشش ها باعث خوردگی می  ری

 .شود

 بدنه جعبه (1

  



 
مقاومت   داخل و خارج جعبه تست اسپری نمک از پالستیک تقویت شده با فیبر شیشه ای وارداتی ساخته شده است که دارای مزایای وزن سبک،

 .در برابر خوردگی، استحکام باال، بدون نشتی، سطح صاف و تمیز کردن آسان است

  

فرم آب بندی شده از سرریز شدن اسپری نمک جلوگیری می کند و قسمت پایین دستگاه گرمایشی است که روش گرمایش کانال گیره هوا را 

 .، یکنواختی دمای باال، پایداری خوب و دقت باالستاتخاذ می کند، به طوری که محفظه کار دارای افزایش سریع دما

  

  درجه 120 زاویه بهترین که است  شده طراحی ای گونه به و روکش باالی جعبه نمک پاش از صفحات پالستیکی وارداتی قالب گیری شده است 

 .نکند چکه آزمایشی محصول روی مستقیماً جعبه داخل شده تغلیظ آب تا باشد داشته را

  

ری در مرکز پایین استودیو قرار دارد و یک اسپری دیواری در سمت راست باالی استودیو آویزان شده است. مواد اسپری از شیشه کوارتز  یک اسپ

 .ساخته شده است و ذرات مه پاشیده شده کوچک و بدون کریستال هستند و غبار نمک به طور طبیعی ته نشین شده و به طور مساوی توزیع می شود

  

 .نترل جعبه تست در سمت راست باالی جعبه قرار داده شده است که برای استفاده کاربران راحت استسیستم ک

 :بخش داخلی

  

از   اسپری یا )نوع بافل(: نازل شیشه ای تعبیه شده در داخل نازل قرار می گیرد و اسپری توسط لوله برج هدایت می شود و سپس به طور یکنواخت

 .جعبه آزمایش پخش می شود طریق مخروط یا )بافل( داخل

  

ید،  تنظیم کننده اسپری: اندازه حجم اسپری را تنظیم کنید، پخش کننده مخروطی یا )بافل( روی برج اسپری را برای افزایش حجم اسپری باال ببر

ب نمک است و از طریق برای کاهش حجم اسپری آن را کاهش دهید. مخزن پیش گرمایش آب نمک در پایین برج اسپری قرار دارد. این مخزن آ

مخزن پر کردن آب نمک به مخزن پیش گرم تزریق می شود. سطح آب مخزن پیش گرمایش توسط یک توپ شناور کنترل می شود که می تواند 

 .به طور خودکار سطح آب را کنترل کند. یک زهکش تمیز کننده در پایین مخزن وجود دارد که توسط یک ژل سیلیکا کنترل می شود

  



 
سانتی متر مربعی به صورت سقوط آزاد است و سپس از طریق یک مجرا به   80ننده: مقدار مه پاشیده شده توسط نازل در یک فنجان قیفی جمع ک

 .فنجان اندازه گیری می ریزد

  

  10زیع شود، کمتر از کیلوگرم باشد. اگر تو 2این قفسه از فوالد پالستیکی ساخته شده است، بنابراین وزن نقطه متمرکز نباید بیش از  :قفسه

درجه    30کیلوگرم را تحمل می کند. دو ردیف سوراخ در دو طرف قفسه وجود دارد. قفسه روی یک سطح عمودی قرار می گیرد. برای زوایای 

 .استفاده می شود

 بخش خارجی (2)

  

 .میلی لیتر مقیاس باالیی است 50حجم اسپری هر آزمایش را جمع آوری کنید، هر بار  :جمع کننده مه

  

 .از اصل آب بندی آب برای جلوگیری از نشت اسپری نمک استفاده کنید :مخزن آب را جدا کنید

  

لیاژ آلومینیوم ضخیم شده ساخته در قسمت پایین جعبه کنترل قرار داده شده است که از صفحه زیرین اکریلیک شفاف + آ :بشکه هوای اشباع

شده است. عملکرد این است که هوا توسط بشکه گرم و مرطوب می شود، به طوری که هوا به رطوبت اشباع رسیده و از طریق نازل اسپری می 

 .شود. سطل اشباع شفاف به راحتی می تواند سطح آب و کیفیت آب سطل اشباع را مشاهده کند

  

 .درجه که برای پوشش باالی جعبه تست به عنوان بدنه استفاده می شود 120سقفی با زاویه مایل  روکشی از نوع :روکش تست

  

 ~ 0.07کنترل می شود. فشار اسپری در  0.4mPaفشار ورودی و فشار اسپری را به صورت دستی تنظیم کنید. فشار ورودی در  :شیر تنظیم فشار 

0.17mPa از کارخانه تنظیم شده است، در شرایط عادی کاربر نیازی به تنظیم ندارد( کنترل می شود. )فشار فوق قبل از خروج. 

  

فشاری که توسط نشانگر فشارسنج نشان داده می شود، رطوبت بشکه هوای اشباع شده از هوا است و فشاری را که نازل به آن رسیده   :گیج فشار 

 .است، منتقل می کند

  



 
 .زهکشی را به خندق زهکشی متصل می کند تا فاضالب از آن تخلیه شود کالیبر که لوله 1/2خط لوله  :لوله اگزوز 

 سیستم کنترل (3)

  

 .استفاده می کند. پارامترهای مربوطه را می توان به راحتی و به سرعت روی صفحه لمسی تنظیم کرد PLC + از حالت کنترل صفحه نمایش لمسی

  

 .بررسی کنیددمای مخزن نمک پاش و مخزن اشباع را در زمان واقعی 

  

باید اطمینان حاصل شود که سطح آب در مخزن اشباع از سطح پایین آب بیشتر باشد، در غیر این صورت دستگاه آسیب   :گرمایش مخزن اشباع

 .می بینند

  

 .کلید دلیکسی که منبع تغذیه کل دستگاه را کنترل می کند :کلید پاور 

 سیستم نیوماتیک (4)

روغن، شیر برقی، ژنراتور اسپری و خط لوله. عملکرد سیستم تامین مداوم فشار مورد نیاز و هوای تمیز مورد نیاز برای  اطمینان، فیلتر رطوبت  گیج 

ه در آزمایش است. پس از فشرده شدن مجدد هوا، با استفاده از جداسازی روغن از آب، فیلتراسیون، تنظیم فشار و گرمایش اشباع، فشار نازل همیش

 .ی ماند و از تست پاشش نمک صاف اطمینان حاصل می شودحالت پایدار باقی م

  

ملکرد این دستگاه از کمپرسور هوا، شیر تنظیم فشار، گیج فشار، فیلتر روغن و آب، شیر برقی، دستگاه تولید اسپری و خط لوله تشکیل شده است. ع

آزمایش است. پس از فشرده شدن هوای محیط برای تشکیل فشار  سیستم منبع هوا تامین مداوم فشار و هوای تمیز مورد نیاز برای پاشش در محفظه 

ر  باال، از روغن و آب جدا شده، فیلتر شده، فشار تنظیم می شود و برای پیش گرمایش وارد اشباع هوا می شود. نازل از طریق دریچه کاهش فشا

اشته می شود و از پیشرفت نرم تست اسپری نمک اطمینان حاصل ثانویه به نازل متصل می شود، به طوری که فشار نازل همیشه در حالت پایدار نگه د

 .می کند

 سیستم پر کردن نمک و مکانیسم اسپری (5)

  



 
این ساختار ترکیبی از یک مخزن آب نمک، یک لوله سیلیکونی مقاوم در برابر درجه حرارت باال، مقاوم در برابر خوردگی و یک اسپری است.  

 سپری ازجریان هوا با فشار باال فشار منفی را از طریق نازل ایجاد می کند و یک عمل سیفونی را برای بیرون کشیدن محلول نمک از مخزن و تولید ا

 .برج اسپری تشکیل می دهد

 :کنترل پنل

 .منبع تغذیه و لوله را در جای خود وصل کنید

 .تلوله تخلیه و لوله اگزوز را در جای خود وصل کنید، آب مخزن جداکننده را تا باال پر کنید. این برای جلوگیری از تخلیه تصادفی غبار اس

 .وقتی همه چیز مرتب شد، زبان خود را انتخاب کنید

درجه سانتیگراد  47درجه سانتیگراد و دمای اشباع روی  35ی محفظه آزمایش و مقدار دمای اشباع را تنظیم کنید. )دمای آزمایش عمومی روی دما

 .تنظیم شده است(

ما و سوختن کابینت  درجه سانتیگراد تنظیم می شود تا از خرابی ابزار کنترل د 55مقدار کنترل محافظ دمای بیش از حد در جعبه کنترل معموالً روی 

درجه سانتیگراد تجاوز می کند، حفاظت از دمای بیش از حد به طور خودکار منبع تغذیه کل را   55جلوگیری شود. هنگامی که دمای اتاق کار از 

 .قطع می کند و کاربر نباید خودسرانه محافظ را تنظیم کند

که دمای واقعی محفظه آزمایشی و بشکه اشباع به دمای تنظیم شده نزدیک است پس از تنظیم دما، سیستم گرمایش شروع به کار می کند. هنگامی 

 .درجه سانتیگراد(، سیستم اسپری شروع به کار می کند، یعنی آزمایش شروع می شود 5)معموالً در 

 .اسپری شروع می شود، مقادیر مورد نیاز را به ترتیب برای زمان اسپری و زمان پاشش متوقف کنید، و "گپ"در صورت نیاز به اسپری 

 .عملکردهای اتمیزه کردن، گرم کردن و زمان بندی را می توان در طول آزمایش خاموش کرد

 .زنگ رهاسازی را فشار دهید تا هشدار دمای بیش از حد و سطح آب به تاخیر بیفتد

ا تخلیه کرد تا از آلودگی اتاق جلوگیری شود. پس از پایان آزمایش باید برق را قطع کرد، کلید مه را روشن کرد و نمک اضافی داخل جعبه ر

 .سپس شیر جعبه اتصال کمپرسور هوا را ببندید

اسپری جریان هوا به طور کلی مقدار فشار را تنظیم می کند یا ارتفاع مخروط برج را تغییر می دهد تا نشست اسپری نمک  :تنظیم مقدار پاشش

بین صفحه پایین درپوش برج و درگاه اسپری را تنظیم کنید. با توجه به میزان نشست، می   مشخص شده را به دست آورد. در شرایط عادی، فاصله

 .میلی متر تنظیم کرد. اینها قبل از خروج از کارخانه تنظیم می شوند 35-25توان آن را بین 

 : اطالعات سفارش گذاری



 

Type Name 

FQY-015 

FQY SERIES SALT FOG CABINETS  

( FRP material )  

FQY-025 

FQY-075 

FQY-100 

FHYW-015 Cyclic Corrosion Testers  ( Titanium plate material ) 

 


