
                      

  Bilgisayar Kontrollü Hidrolik Servo Çekme Kopma Test Cihazı 2000KN 

 

 

Tanımı; 

WAW serisi Bilgisayar kontrollü çekme test makineleri ASTM, ISO, DIN, GB ve diğer uluslararası standartlara uygun 

olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.  

Çekme, basma, eğilme, kesme ve düşük devirli test için malzeme geniş için geçerlidir. Metal için uygun, kauçuk, 

plastik,kaynak, tekstil, ve bileşenleri test için kullanılır. Bu cihaz ilgili sanayi kuruluşları, araştırma ve geliştirme, test 

enstitüleri ve eğitim merkezleri nde kullanılır. 

 

Standart 

ISO6892, BS4449,ASTM C39,ISO75001, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8 and BSEN standards. 

 

 

 

 



                      

1- Sunucu Özellikleri; 

 Hidrolik ünite cihazın alt kısmına monte edilmiştir. 

 Yapısı  dört sütun ve iki vida ile tasarlanmıştır, Güçlü ve kararlılık tüm makine üzerinde vardır. 

 Tasarımı mikro deformasyon olmayacak şekilde tasarlanmıştır. 

 Orta boşluğu ortadan kaldırarak, ayarlanabilir başlık vida-somun mekanizması benimser ve 

Ölçüm performansını artırır. 

 Hidrolik ünite kapalıdır ve herhangi bir servise ihtiyaç yoktur. 

2- Aşırı Yük Koruması 

 Test kuvveti 2% -5% aştığında her ölçümde aşırı yüklenme maksimum kuvveti geçtiğinde otomatik stop 

ederek makine kendini korumaya almaktadır. 

 Piston üst sınır konumuna yükseldiğinde Hidrolik pompa ve motor otomatik duracak şekilde 

tasarlanmıştır. 

3- Teknik Özellikler; 

Model WAW-2000D 

Yapısı 6 sutun 

Kontrol sistemi 
Sabit stres eşit deformasyon sabit deplasman 

Üç kapalı döngü kontrolü ve program kontrolü 

Max. Yük 2000KN / 200000kgf  

Yük Dogruluğu ≤±1%  

Yük Aralığı 2%-100% Full Skala  

Yük Çözünürlük 1/300000 

Deformasyon ölçüm aralığı 2%～100% Full Skala 

Deformasyon Doğruluk göstergesi ≤±1% 

Deplasman Çözünürlük 0.01mm 

Disp. Belirten bağıl hata ≤±0.5% 

Max.piston stroke 250mm 

Maksimum Piston hareket hızı 0.5-90mm / dk kademesiz hız ayarlama 



                      

 

3-Yazılım ve yazılım arayüzü 

Yazılım Fonksiyonları ve Özellikleri; 

Tanımlı Fonksiyon: Kullanıcıların farklı, farklı malzeme özelliklerine göre, Farklı test standartları, farklı dil, için test 

programı ayarını karşılamaktadır. 

Giriş Fonksiyon: Test öncesi Giriş numune parametreleri ayarlayabilirsiniz, ayrıca toplu malzeme parametreleri 

ayarlayabilir, örnek değiştirerek yapabilirsiniz. 

Metal çekme testinde, otomatik olarak elde edebilir Fel、Feh、Fp、Ft、Fm、Rel、Reh、Rp、 

Rt、Agt、Z、A、Rm, etc. Ayrıca taşıyabilir yapay üzerinde için tanımlama Fel, Fm, etc.Buna göre sonuçları 

yazdırabilirsiniz. 

Test standart: Kuvvet sensörü ve ekstensometre ile birden fazla setleri yapılandırabilirsiniz, kullanıcı herhangi biri için 

geçiş yapabilirsiniz. 

Veri işleme sorgu işlevleri: Tam donanımlı veri sorgulama fonksiyonu, baskı fonksiyonu, test verileri, güvenilirliği, 

gerçek doğruluğunu sağlamak ve yansıtmak için test verilerinin özellikleri. 

Çapraz çizgi Eğri noktası fonksiyonları; Mause ile kuvvet eğrisi tıklayın ve deformasyon değerleri, her bir noktanın 

çeşitli parametrelerini elde edebilirsiniz. 

Eğri Secim Fonksiyonu; kuvvet-zaman, deformasyon-zaman, kuvvet-deformasyon,kuvvet-deplasman eğrileri dört 

görüntülemek ve yazdırmak için gerekliliğini göre seçilebilir;herhangi bir yakınlaştırma (yakınlaştırmak veya 

uzaklaştırmak) herhangi bir zamanda gözlem geçiş yapabilirsiniz. 

Çaprazkafa kaldırma hızı 200mm/min 

Maks. Gerilim Test Alanı 850mm 

Max.Compression Testi alanı 650mm 

Sutun Boşlukları 525mm 

Sıkıştırma Yöntemi Hidrolik clamp 

Yuvarlak malzeme sıkma aralığı Φ12-Φ30mm, Φ30-Φ50mm, Φ50-Φ70mm 

Düz malzeme  sıkma aralığı 0-35 mm 

Düz malzeme sıkma genişliği 80mm 

Sıkıştırma Plaka Boyutu Φ240mm 

Silindir Bükme mesafesi 450mm 

Silindir Bükme Genişliği 120mm 

Elektrik 3-phase,AC380V, 50Hz 



                      

Otomatik Kurtarma; Test verileri ve eğri otomatik testten sonra kaydedilir. 

Otomatik analiz: Bitiş testi, otomatik olarak sistem analizi, istatistik testi Sonuçlar. 

Test raporu: Kullanıcı gerekli formata göre raporlar hazırlayabilir  ve toplu yazdırabilirsiniz. 

Yazılım ve yazılım arayüzü 

 

 



                      

4-Ekipmanlar 

*  Dört sütun, iki top vida yağ silindir yüksek mukavemetli  ------------------------------- 1set 

* Test makinesi, özel çekme fikstür (Yuvarlak Φ13-Φ40mm, Düz: 0-15mm)----- -------- 1 set 

* Test makinesi özel bükme fikstür -------------------------------------------- ---------------------- 1 set 

* Test makinesi, özel sıkıştırma fikstür (φ160mm) ----------------------------------------------- 1set 

* Test makinesi, özel kesme fikstür (opsiyonel) --------------------------------------------- ----- 1set 

 

Hidrolik ünite kontrol kabini. 

 

İtalya -------------------------------------------- Marzocchi dişli pompa ithal ----------------------- 1 set 

*“WNM”motor-----------------------------------------------------------------------------------------------1 set 

* Hidrolik kelepçe cihaz için selenoid valf Reversing ------------------------------------------- - 2adet 

* Hidrolik kelepçe cihaz için Tahliye vanası --------------------------------------------------------- 1 pc 

* Tek yönlü valf --------------------------------------------- ----------------------------------------------- 1 pc 

* Hassas yağ filtresi ---------------------------------------------- ----------------------------------------- 1 pc 

* Sabit basınç farkı yağ vanası ------------------------------------------------------------- ------------ 1 adet 

* Kapalı tip yağ valf ------------------------------------------------------- -------------------------------- 1 pc 

* Arp yağ kaynağı kontrol kabini ----- ------------------------------------------- --------------------- 1set 

* Panasonic Servo motor kontrol sistemi (opsiyonel) 


