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7.0 CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
7.1 Chuẩn bị trước khi thí nghiệm 

 
Chuẩn bị mẫu nhổ: Chọn kích thước phù hợp của mẫu nhổ theo độ bám dính của mẫu cần thử theo 
Bảng 1 ta có lực nhổ tương ứng. Kiểm tra cẩn thận bề mặt mẫu nhổ tiếp xúc với bề mặt mẫu sơn 
chuẩn bị thí nghiệm để đảm bảo rằng không có khe hở, vết trầy xước, vết gờ, va đập, v.v. . Làm sạch 
bề mặt của trục chính bằng một miếng cọ rửa bát (hoặc chà nhám bề mặt bằng giấy nhám mịn cho 
đến khi nó mịn và sạch). Để đảm bảo kết quả thí nghiệm, vui lòng chuẩn bị ít nhất 6 mẫu nhổ.

miếng cọ dùng để chùi bề mặt mẫu nhổ                                                                                                           
 

锭子尺寸 

(ĐK mẫu nhổ) 

最小拉力 (1) 
（MPa） 

最大拉力 ( 2) 
（MPa） 

10mm 2.8 80 
14mm 1.4 40 
20mm 0.7 20 
50mm 0.4 3.5 

(1)  Lực kéo nhỏ nhất                                                  (2) lực kéo lớn nhất 

                 Khi lực đo của máy bám dính thấp hơn tiêu chuẩn( áp không đủ), để đảm bảo độ chính 
xác của phép đo, không nên sử dụng mẫu nhổ  đương kính nhỏ (vì sẽ tạo lức kéo lớn) để tiến hành 
thí nghiệm



 

 

7.1.1 Xử lý trước mẫu thử: Sử dụng miếng cọ chùi để lau nhẹ bề mặt của lớp phủ (lưu ý rằng sử dụng 
miếng cọ rửa có thể gây ra một số vết trầy xước trên bề mặt lớp phủ, nếu cần, chỉ sử dụng một miếng 
vải mềm hoặc khăn giấy). Đồng thời, để đảm bảo keo có thể liên kết chắc chắn lớp phủ với trục chính, 
sử dụng cồn hoặc acetone( chất thường dùng để tẩy móng tay làm nail) để làm sạch dầu, nước và bụi 
trên bề mặt của lớp phủ. 
Lưu ý: Khi chọn miếng cọ rửa hoặc các vật liệu khác để lau bề mặt lớp phủ, loại bỏ dầu, chọn chất tẩy 
rửa hoặc sử dụng chất kết dính khác, đảm bảo chúng không thay đổi thử nghiệm 
Kiểm tra hiệu suất của lớp phủ. Do đó, trước khi sử dụng các vật liệu này, bạn cần thử nghiệm để xem 
liệu nó có ảnh hưởng đến bề mặt của lớp phủ cần kiểm tra hay không. 

          7.1.2.Chuẩn bị chất kết dính: Chuẩn bị một lượng chất kết dính thích hợp theo kích thước mẫu nhổ đã 
chọn. 

 
7.1.3. Chuẩn bị mẫu thử:  trét đều chất dính đã chuẩn bị vào mặt đáy của mẫu nhổ, sau đó ấn nhẹ 
trục xoay theo chiều dọc lên bề mặt của lớp phủ để kiểm tra để loại bỏ chất kết dính dư thừa, chú ý 
đến lực đồng nhất và quan sát độ bám dính của lớp phủ. Không xoay hoặc trượt mẫu nhố trong quá 
trình liên kết để tránh bọt khí. Lau sạch keo dính tràn xung quanh trục chính bằng vải cotton. 

Ở nhiệt độ phòng, chất kết dính có thể được khô hoàn toàn sau 24 giờ, hoặc tham khảo hướng 
dẫn sử dụng chất kết dính, nó có thể được tăng tốc trong môi trường 60 ° C trong 2 giờ. 

7.1.4 Cách li phần sơn tiến hành thử nghiệm: sử dụng dụng cụ dao cắt trong bộ bám dính sơn để chụp 
vào viền xung quanh  mẫu nhổ , do đó có được phần sơn tiến hành thí nghiệm hình tròn và tránh được 
các .mảnh vụn sơn thừa bị rơi ra 

Lưu ý: Chỉ có các mẫu nhổ 20mm được trang bị dao cắt. Đối với các mẫu nhổ có kích thước khác, 
vui lòng sử dụng các dao cắt phù hợp hoặc các công cụ cắt khác 

 

7.2  THÍ NGHIỆM  
7.2.1 Tháo thiết bị và nhấn nút nguồn để bật thiết bị. Bật (xoay ngược chiều kim đồng hồ) núm núm 
van giảm áp, sau đó nhấn pít-tông xuống điểm thấp nhất. Nếu số đọc trên màn hình không bằng 0, 
bạn có thể nhấn nhẹ nút nguồn để về mo( về 0 ).. 

7.2.2 Kẹp phần kết nối cố định nhanh phần đầu mũ nhỏ của mẫu nhổ và đóng núm van giảm áp (xoay theo 
chiều kim đồng hồ). 

7.2.3  Hạ áp của bơm áp bằng tay một cách từ từ, để piston truyền động vec tơ hướng lên phía trên, cho đến 
khi dữ liệu trên màn hình thiết bị gần về áp suất ban đầu. Điểm áp suất ban đầu này chỉ ra rằng thiết bị 
bắt đầu tính toán và hiển thị thanh tiến độ tốc độ kéo và chỉ khi đạt đến áp suất ban đầu này, dữ liệu lực 
kéo được hiển thị là ổn định và đáng tin cậy. Lưu ý rằng moment tốc độ phải tăng ở mức ổn định được 
hiển thị trên màn hình điều khiển không được vượt quá 1Mpa / s (màn hình hiển thị tốc độ ở dưới cùng 
của màn hình, tốc độ càng nhanh, thanh tiến trình càng dài, khi tốc độ vượt quá 1MPa / s, thanh tiến 
trình sẽ chuyển sang màu đỏ để nhắc nhở tốc độ quá nhanh) và đồng thời không nên quá chậm. Tốt nhất 
là kiểm soát toàn bộ quá trình kéo ra để hoàn thành trong vòng 90 giây. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng  2：kích thước mẫu nhổ với áp lực ban đầu tương ứng 
 

锭子尺寸 

Đk mẫu nhổ 

初始压力 
（psi） 

 Áp lực ban đầu( psi) 

初始压力 
（MPa） 
Áp lực ban đầu(Mpa) 

10mm 400 2.8 
14mm 200 1.4 
20mm 100 0.7 
50mm 50 0.4 

 
7.2.4 Khi lực kéo tăng đến mức nhất định, mẫu nhổ sẽ bị kéo ra. Lực tối đa trong quá trình rút mẫu 
nhổ được hiển thị trên màn hình. Bạn có thể nhấn nút lưu để lưu dữ liệu hiện tại (màn hình sẽ bật lên 
SAVED hoặc là 保存), tại thời điểm này, thiết bị chỉ lưu dữ liệu như lực kéo và kích thước mẫu nhổ. 
Nếu cần ghi lại thêm chi tiết kiểm tra, người vận hành có thể sử dụng bút để ghi lại độ bong tróc của 
lớp phủ. (Lớp phủ có thể bị tách ra một phần hoặc vết bong của mỗi lớp phủ khi thử nghiệm hệ thống 
nhiều lớp, tham khảo 7.3) 

7.2.4 Nhẹ nhàng nới lỏng đầu nối trục chính, rút mẫu nhổ ra, nhấn nút nguồn để về 0. 
7.2.5 Lặp lại các bước trên để kiểm tra các mẫu còn lại,lấy giá trị trung bình cuối cùng làm kết quả  thí 
nghiệm



 

 

7.3 GHI LẠI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 
 

左侧为内聚破坏，右侧为附着破坏显示 bên trái gồm (A, B, C, D, .....Z) là tập 
hợp các lớp sơn sẽ phủ lên bề mặt mẫu thử 
Bên phải là phần tiếp giáp giữa các lớp sơn sẽ cho ta thấy rõ độ bong tróc của 
lớp sơn sau khi tiến hành thí nghiệm xong 

 
Các đặc tính phá hủy được xác định bằng cách kiểm tra trực quan bề mặt, sau đó chúng ta sẽ 

nhận định được chúng là loại phá hủy gì, như trong hình dưới đây. 
A -- Phần đế áp với mẫu nhổ 
A / B- - lớp sơn phủ đầu tiên lên bề mặt mẫu thử và là phần kết dính trực tiếp giữa mẫu nhổ và 

bề mặt có phủ sơn sẽ bị hư hỏng do bám dính; 
B – Lớp sơn đầu tiên bị bong sau khi tiến hành thí nghiệm thử độ bám dính 
 B/C --  Lớp ở giữa lớp phủ đầu tiên và lớp phủ thứ hai sẽ bong sau quá trình thí nghiệm; 
N – Lớp sơn thứ n( phần trên cùng trong ảnh )  
N/M – phần giữa lớp sơn phủ thứ n và thứ m 
- / Y – lớp sơn phủ cuối cùng sẽ sát với mặt có dính keo nhất  
Y – Lớp keo dính 
Y/Z – phần tiếp xúc giữa keo dính và mẫu nhổ ( Z là phần đáy mẫu nhổ, tiếp xúc với mẫu thử)  
Đối với mỗi loại tổn hại, ước tính tỷ lệ phần trăm diện tích thiệt hại cao nhất đến 10%. 
Ví dụ: Nếu lớp phủ bị phá vỡ dưới lực căng trung bình của 3Mp, việc kiểm tra chỉ ra rằng diện 

tích hư hỏng kết dính của lớp phủ thứ nhất là khoảng 20%, và diện tích bám dính của lớp phủ thứ 
nhất và lớp phủ thứ hai là khoảng 80%. Kết quả thử nghiệm của phương pháp kéo ra này là: 3Mpa, 
20% B, 80% B / C 

 

 
  



 

 

8.0 HIỆU CHUẨN 
8.1 Máy kiểm tra độ bám dính kéo là dụng cụ chính xác và được khuyến nghị hiệu chuẩn định 

kỳ sau mỗi năm sử dụng. 
Trước khi xuất xưởng, thử nghiệm lưới tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh chính xác từng 

máy thử độ bám dính kéo với cảm biến lực tiêu chuẩn được hiệu chỉnh theo cơ chế đo của bên thứ ba. 
Người dùng không cần hiệu chỉnh trong vòng một năm sau khi mua. Người vận hành cần hiệu chỉnh 
thiết bị khi thiết bị ở trong tình trạng bất thường hoặc quá tải, gây ra sự thay đổi đáng kể trong dữ liệu 
đo được. 

 

9.0 HẠNG MỤC CẦN LƯU Ý 

 
9.1 Sau khi thử nghiệm hoàn tất, mở van giảm áp và đẩy phần đầu piston xuống vị trí thấp nhất. Làm 
sạch dụng cụ và đặt nó vào một hộp đặc biệt. 
9.2 Có nhiều bộ phận đo chính xác trong dụng cụ này, cần được xử lý nhẹ nhàng khi di chuyển. 
9.3 Thiết bị này là một thiết bị đặc biệt. Nếu người không chuyên nghiệp tháo rời vỏ thiết bị và dụng cụ 
hiệu chuẩn, nó cũng không ảnh hưởng đến độ chính xác của máy. 
9.4 Để duy trì tính xác thực của dữ liệu, công cụ nên được kiểm tra mỗi năm một lần bởi công ty hoặc 
gửi đến bộ phận giám sát đo lường liên quan để hiệu chuẩn. 
9.5 Khi thiết bị hiển thị pin yếu, vui lòng sạc kịp thời để tránh làm hỏng pin



 

 

10.0 BẢO HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG 
Công ty Biuged cung cấp bảo hành miễn phí một năm cho tất cả các thiết bị được bán (tính từ ngày 
giao hàng) và cung cấp bảo trì và hiệu chuẩn trọn đời. 
Điều khoản bảo hành (chỉ dành cho người dùng đại lục): 
A. Đối với thiết bị không gây thiệt hại cho con người trong vòng 15 ngày làm việc sau khi mua, công 
ty chúng tôi sẽ cung cấp thay thế miễn phí máy mới và chịu chi phí vận chuyển hai chiều. 
B. Máy bị hư hỏng tự nhiên trong vòng một năm sau khi mua, người dùng chỉ cần gửi lại máy hoặc 
các phụ kiện tương ứng. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa và các phụ kiện tương ứng miễn phí 
và vận chuyển miễn phí cho người dùng. 
C. Đối với các máy bị hư hỏng tự nhiên sau một năm và các thiết bị bị hỏng do sử dụng không đúng 
cách bất cứ lúc nào, người dùng phải chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển trở lại, phụ tùng thay thế 
và nhân công bảo trì. 
D. Đối với các máy bị hỏng do người sửa (chẳng hạn như tự sửa đổi đường điện), chúng tôi sẽ không 
cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ. 
E. Để xác định những hư hỏng của máy là do người hay lỗi kĩ thuật, người dùng phải cung cấp máy 
ban đầu hoặc phụ kiện đã bị hỏng. Nếu không, nó sẽ được coi là hư hỏng do người sử dụng và sẽ 
không được sửa chữa. 
F. Giấy chứng nhận bảo hành: Việc nhận con dấu chính thức của công ty và phiếu giao hàng bán hàng 
và nhãn bảo hành được đính kèm với thân máy có thể được sử dụng làm chứng nhận bảo hành. Như 
đã nêu ở trên, người dùng sẽ không thể tận hưởng dịch vụ bảo hành. 
Lưu ý: Bất kỳ việc tháo gỡ hoặc sửa chữa máy mà không có sự cho phép của công ty chúng tôi có thể 
dẫn đến các chi phí khác! ! 

11.0 NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP 
Những vấn đề thường gặp Kiểm tra 

Đã ấn chặt bộ phần truyền lực nhưng 
mẫu nhổ không khít, không được cố 
định vào piston 

Vặn chặt ốc cố định mẫu nhổ, hoặc vặn lại van giảm áp 

Màn hình để về 0, xuất hiện dòng kẻ 
màu vàng, không hiện giá trị bằng 0 

Kiểm tra lại van giảm áp xem đã có phải là đang mở 
hay chưa, ( nếu đang đóng van giảm áp, trong bơm áp 
vẫn còn lực tạo áp nên máy không thể về 0 được) 

Kết thúc thử nghiệm không hạ được tay 
cầm bơm áp xuống 

Kiểm tra đã mở van hạ áp để xì hết áp chưa 

 
Tay cầm bơm áp đã ấn xuống, nhưng 
không có hơi( áp ) 

Kiểm tra lại piston truyền lực( bơm áp) xem có phải bị 
thiếu dầu hay không, lật lại bơm áp, phía tay cầm 
hướng lên trên, sau đó vặn nắp màu đen ra, quan sát 
lượng dầu bên trong.Lưu ý mức dầu cách miệng nắp 
không quá 5cm 

 

PHỤ LỤC 1 : CÁCH SỬ DỤNG SÚNG BẮN KEO 



 

 

Trong đầy đủ bộ bám dính sơn sẽ bao gồm 1 lọ keo 3M siêu dính 

 

 

 

1. Bàn xoa để không bị trét keo lem ra ngoài 

2. Cò bắn súng bắn keo 

3. Nút gỡ bàn xoa  khỏi súng 

4. Nút cố định khi gắn lọ keo  

5. Keo siêu dính 3M 
 



 

 

  
Các bước cài lọ keo vào súng bắn keo: 
 
Cũng có thể sử dụng ống trộn dùng một lần đặc biệt (mua thêm) được đặt ở đầu ra của chất kết dính, để 
keo đi qua ống trộn được trộn hoàn toàn và có thể được sử dụng trực tiếp; nếu không sử dụng ống trộn, 
keo sẽ được ép lại, sau đó trộn đều và sử dụng (để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng 
chất kết dính).



 

 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 


