
آزمایشگاهی مکانیک سنگ تجهیزات  



(DF-HOCK)  هوك مدلسلول سه محوري 

:مشخصات فنی

 استنلس استیل  :جنس

عدد  5میلیمتري به تعداد  54:ژاکت

  سوپاپ تخلیه هوا  –پاسکال  70پمپ دستی با فشار صفر تا :دستگاه شامل 

. سلول هوك جهت مغزه هاي با ابعاد مختلف بنا به سفارش ساخته می شود :توضیح



)DF-CD( برش وتسطیح مغزه مدل

:مشخصات فنی

 میلی متر  100تا  48از : قطر مغزه

 دراشل موهس 9سانتیمتر با قابلیت برش تا سختی  30خارجی الماسه قطر حدود :تیغ اره 

  شامل پمپ ومخزن آب و شیر کنترل دبی و فشار : سیستم پاشش آب 

  خارجیمیلیمتر  1/0با تلرانس : سیستم ساب 

    فریم قوي -تسمه -پولی -قاب - گیره با سیستم باز و بسته کردن آسان: دستگاه شامل

  الکترواستاتیک:  پوشش رنگ

فاز و تک فاز نیز قابل نصب بر روي  3دستگاه کنترل دور الکتریکی خارجی با قابلیت نشانگر دور و قابلیت کار با برق : توضیح
 دستگاه می باشد



مغزه گیر 

:مشخصات فنی

  .میلیمتر بسته به سفارش قطرهاي مختلف نیز ساخته می شود 54 :قطر مغزه

 ولتاژ - فرکانس - الکترونیکی خارجی با صفحه نمایش دیجیتالی دور :سیستم کنترل موتور

  سانتیمتر 40تا طول  :لوله مغزه گیر

  .درجه قابل چرخش می باشد 360تا  :سیستم چرخش

  قاب ، سانتیمتر 40تا عرض گیره،  فریم، :شاملدستگاه 

  الکترواستاتیک:پوشش رنگ



 )DF-DU(تست دوام سنگ مدل  

:مشخصات فنی

 پلکسی گالس: ظروف
   امرون ژاپن: تایمر

 شامل توري برنجی ضد خوردگی: استوانه

   الکترواستاتیک :پوشش رنگ

 شود  استوانه اضافی بنا به سفارش ساخته می: توضیح



B-200-DF Z مدل  )برزیلی(کشش غیرمستقیم 

:مشخصات فنی

  کیلو نیوتن  200  :ظرفیت

کیلو نیوتن  1هیدرولیکی عقربه هاي خارجی با دقت  :فشار سنج

دستی   :پمپ

میلیمتري  54هاي کلمپ هاي مخصوص مغزه :دستگاه شامل

    الکترواستاتیک :پوشش رنگ

میلیمتر  54گیري کشش غیر مستقیم مغزه با قطر  اندازه :کاربرد

 سایر مغزه ها بنا به سفارش ساخته می شود 



 (DF- JCF) برش مستقیم سطوح ضعیف سنگ مدل

:مشخصات فنی

سانتی متر آبکاري شده با کرم سخت  15×18: ابعاد جعبه برش  

.گردد تامین میتن  5گذاري افقی و عمودي توسط جکهاي روغنی با ظرفیت  بار   

میلیمتر 25: جابجایی افقی 

دستی :  پمپ 

.دستگاه قابلیت اندازه گیري جابجایی افقی را دارد 

 دستگاه با قابلیت اندازه گیري زاویه اصطکاك سطح درزه وچسبندگی سطح درزه 

پایه مگنت  –گیج عقربه اي هیدرولیک  -فریم -قالبهاي پلکسی گالس: دستگاه شامل  



تعیین خمش سنگدستگاه 

:مشخصات فنی

  کیلو نیوتن  100    :ظرفیت

. نقطه خمش درآن انجام می شود 4و 3به صورت  :قابلیت

  سانتیمتر 75تا   :قابلیت خمش نمونه ها



 DF- 100-PLبار نقطه اي مدل  

:مشخصات فنی

  کیلو نیوتن  100 :ظرفیت-

 1کیلو نیوتن با دقت  100کیلونیوتن وظرفیت  1/0کیلو نیوتن با دقت  25هیدرولیکی عقربه اي خارجی با ظرفیت  :فشار سنج
  کیلو نیوتن

  دستی  :پمپ 

  )راکول  58(از جنس فوالد خارجی با سختی باال  :مخروط هاي بارگذاري

  . دستگاه سبک و قابل حمل بوده و قابلیت استفاده در کارهاي صحرایی را نیز دارد

  ا لکتروا ستاتیک :پوشش رنگ

 میلیمتر 100میلیمتر و یامغزه هاي تا قطر  100×100قابلیت انجام آزمایش برروي نمونه هاي تا  :کاربرد



 کمی تک محوري چهار ستونی مقاومت ترا

 :مشخصات فنی

 کیلو نیوتن 2000   :ظرفیت 

  هیدرو لیکی عقربه اي با دقت یک کیلو نیوتن :فشار سنج

 میلی متري با فوالد خارجی با 55میلی متري و 300: پالتن - لرا کو 58ساخته شده از فوالد صلب خارجی با سختی   :ستونها

  لرا کو 45سختی 

  سانتیمتر 60حداکثر  :میان جک و صفحه باالییارتفاع 

  سانتیمتر 40حداکثر    :ستون 2فاصله بین 

  Hemis pherical seating   :صفحه فوقانی

  الکترواستاتیک   :پوشش رنگ
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