 تعیین تست چسبندگی قشر رنگ طبق استاندارد ASTM D-3359
چسبندگی عبارت است از میزان بستگی بین قشر رنگ با سطح زیر آن که ممکن است فلز ،شیشه و چوب یا  ...باشد .در این
روش از دستگاه  Cruss Cutاستفاده می شود.

 1-1استفاده از روش  : Bیک قطعه پانل  95×150 mmو حداقل با ضخامت  52.0طبق دستورالعمل – R- QCP – WI
 09آماده کرده .به وسیله اپلیکاتور یک فیلم رنگ به روی پانل ایجاد کردهو پس از خشک شدن کامل رنگ  ،به وسیله
 Cruss Cutدر روش متقاطع یا صلیبی با کشیدن کاترهای شانه ذار مخصوص تعداد  .0عدد مربع ایجاد می کنند
س پس با استفاده از یک نوار چسب مخصوص جهت جدا کردن پوشش های برش خورده از سطح فلز آن را بر روی پوشش
چسبانده و با نیروی دست با زاویه  180°Cبه آرامی از سطح جدا کرده سپس بر اساس میزان پوشش کسیخته شده از
فلز آن را درجه بندی می نماییم.

 :5Bاطراف خطوط برش کاملاً صاف و هیچ بخشی از رنگ روی سطح جدا نشده است.
 : 4Bر نقاط تقاطع خطوط برش مقادیر بسیار کمی از رنگ از روی سطح جدا شده است سطح خالی شده از رنگ کمتر از %0
سطح کل فلز رنگ آمیزی شده می باشد.
 :3Bرنگ به خوبی از اطراف خطوط برش و یا از نقاط خطوط برش جدا شده است .سطح خالی شده از رنگ  %10-0سطح کل
فلز رنگ آمیزی شده می باشد.
 : 2Bبخشی از رنگ به خوبی از اطراف خطوط برش به صورت نوارهای پهنی از روی سطح جدا شده و یا رنگ از روی هر
قسمتی به مقدار زیادی کنده شده است .سطح خالی شده از رنگ  %35-15سطح کل فلز رنگ آمیزی شده می باشد.
 : 1Bبخشی از رنگ به خوبی از اطراف خطوط برش به صورت نوارهای پهنی و یا از هر قسمتی کاملاًرو یا به مقدار زیادی جدا
شده است .سطح خالی شده از رنگ  % 50-50سطح کل فلز رنگ آمیزی شده می باشد.
 :0Bسطح خالی شده از رنگ بیشتر از  %50سطح کل فلز رنگ آمیزی شده می باشد.
در روش فوق از کاترهای مخصوص با فاصله دنده های ذیل استفاده می شود.
 1mmبرای ضخامت های کمتر از  05میکرون
 2mmبرای ضخامت های  05تا  1.0میکرون
 3mmبرای ضخامت های بالای  1.0میکرون
استفاده از روش  : Aاز دو برش با زاویه  30-45°Cبه صورت  Xشکل جهت تعیین چسبندگی استفاده کی شود باید بعد از
ایجاد برش چسب را به روی قسمت مذکور زده به طوری که با سطح زیری تماس کامل حاصل کند و سپس در همین راستا
کشیده شود .معمولاً از این روش برای ضخامت های بالای  1.0میکرون استفاده می شود.
 :5Aهیچ بخشی از رنگ از روی سطح جدا نشده باشد.
 :4Aدر نقطه تقاطع و در امتداد خط برش مقادیر بسیار کمی از رنگ از روی سطح جدا شده است.
 :3Aرنگ از اطراف نقطه برش و یا در امتداد خط برش یا در امتداد خط برش به اندازه  1.6mmجدا شده است.
 :2Aرنگ از اطراف نقطه برش یا در امتداد خط برش به اندازه  3.2mmجدا شده است.
 :1Aرنگ از سطح  Xبه صورت نوارهای پهنی جدا شده است.
 :0Aرنگ فراتر از سطح  Xجدا شده است.

