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  Ring Crushدستگاه آزمون 
  Hi-1411 دل م

   labhitechدستگاه کرش با نرم افزار 

    TBI Motion Taiwanسیستم بال اسکرو کمپانی  -
 نرم افزار )  رابطه بین کاربر ودستگاه ( اینترفیس  -
   ISO 17025طبق  -
  کیلوگرم  100: ظرفیت -
   Servo motor Delta  : موتور  -
   Servo Driver Delta:درایور  -
 1/200,000:  (Resolution)) رزولوشن (قابلیت تفکیک   -
 میلی متر  1100: استروك دستگاه  -
  میلی متر بر دقیقه  ~ ۵٠٠0.1: سرعت دستگاه  -

 170mm:Φصفحه هاي فشاري -

  درصد  ±%0.5: دقت نیرو  -
  ازدیاد طول ، نیرو و سرعت :نمایشگر  -
  قابلیت نصب اکستنسیومتر -
   kgf, gf, KN, N:واحد هاي نیرو  -
  Mpa, Kpa: واحد هاي تنش  -
    cm, mm: واحد هاي االنگیشن  -

 قابلیت انجام آزمون  ...کارتن و  BCT , ECT فشار،  تستهاي  :  کاربرد 

    : آزمونروش هاي 

   Hold، فشار ،   ·
  قابلیت اندازه گیري نیرو و االنگیشن تا لهیدگی  با سرعت ثابت ·
  قابلیت اندازه گیري میزان االنگیشن با نیروي ثابت در زمان معین ·
  قابلیت اندازه گیري مقدار نیرو در تغییر فرم معین  ·
   (Pre- extension) و جا به جایی اولیه (Pre-load) توانایی تعریف نیروي اولیه ·

در سرعت    Crosshead حرکت پایداري و ثبات باال در زمان آزمون ، بدلیل مجهز بودن به سیستم بال اسکرو و حذف نویز و تکانهاي ناشی از ·
  .باال

  .بسیار آسان میکند انجام شده و رابط کاربر با دستگاه کامپیوتري بوده که کار با دستگاه را برایه اپراتور  نرم افزار : کنترل سیستم توسط ·
 .انتقال داد نتایج به همراه نمودار را میتوان هم به صورت عکس ذخیره کرد و هم میتوان به نرم افزار اکسل ·

 ASTM D 1164, ISIRI 1411 :استاندارد هاي مربوطه ·



Ring Crush July 24, 2017 

 

                           labhitech.co      69پالك  واحدي بازار آهن خیابان عزیزي مجتمع صنعتیشهریور نرسیده به  17شاد آباد خیابان 

Page 3 of 3                                           02166153284: تلفکس        02177163891 _ 02177163881: تلفن  

  

  

 
اعمال فشار یک صفحه این دستگاه براي تعیین میزان مقاومت الیه هاي کارتن در برابر لهیدگی اي که در اثر :کاربرد

  .در آن ایجاد می شود، مورد استفاده قرار می گیرد

 
 :عملکرد دستگاه

نمونه ،بر طبق ابعاد استاندارد آماده سازي شده و در ملحق مناسب مورد نظر قرار داده شده ، و یا توسط آن ها به 
فحه فشاري دستگاه قرار داده شده سپس این مجموعه و یا نمونه در بین دو ص.شکل مورد نظر آماده سازي می گردد

میزان تغییر شکل و مقدار نیروي مورد نیاز براي این تغییر شکل . و با سرعت مناسب بر روي اعمال فشار می گردد
 .دستگاه اندازه گیري می شود نرم افزارتوسط 

 


