
 

 دستگاه تست ضربه پلیمر اتوماتیک 

 : این دستگاه مطابق با استاندارد های زیر می باشد

ISO13802、 DIN53453、ASTM D256、 ISO180 、ASTM D6110 、
ISO179 

 روش. کرد  استفاده کامپیوتری ضربه دستگاه  از  برای تعیین مقاومت در برابر ضربه از پلیمرها می توان

  ضربه از پس نمونه توسط شده جذب انرژی  محاسبه برای انرژی تبدیل از که  است صورت این  به کار

اثیر  ت آن ضربه سرعت و جرم مرکزی  موقعیت بر  شدت به ضربه تست چکش دقت. کند می  استفاده

 . گذارد می تاثیر  می گذارد که به نوبه خود بر دقت آزمون هم

 QC-639R/U   می تواند چکش دستگاه ضربه را به صورت خودکار باال ببرد و برای کارایی بهتر

 . آزمایش و ایمنی بیشتر اپراتور ، آن را آزاد کند 

زاویه محاسبه انرژی استفاده  اینچی است . از مبدل برای تشخیص  7این دستگاه مجهز به صفحه لمسی 

می کند و دارای سیستم تصحیح داخلی برای تلفات ناشی از اصطکاک مقاومت باد است .برای 

افزایش دقت آزمون یک نرم افزار اختصاصی اختیاری برای تجزیه و تحلیل ، ضبط و تولید 

 . دارد  وجود  گزارش

 سریع جابجایی  و ضربه  چکش تستمی تواند برای تغییر  دستگاه تست ضربه پلیمر اتوماتیک

 . را پشتیبانی کند  ASTM/ISO  آزمون مختلف استانداردهای و شرایط به پاسخگویی برای

 مشخصات فنی دستگاه تست ضربه پلیمر اتوماتیک

Model QC-639R QC-639U 

Test Method IZOD、CHARPY 

Initial angle 150° 



 

Test capacity 

Izod 1~22J 

ASTM Charpy 

1~22J 

ISO Charpy 

1~5J 

Izod 1J-50J 

Charpy 1J-50J 

Best test range : 20 ~ 80% of the pendulum capacity 

Angle Min. display angle is 0.05 degree. 

Operation 

1. With 7" touch screen to show the impact energy 

value. 

2. Able to save over 50 results. 

3. The vise has position mechanism to ensure the 

sample position. 

4. Able to change vises for Izod/Charpy to satisfy 

different test standards. 

5. Provide multi-unit to display. 

6. Auto lift and release functions. 

7. Safety door sensor. 

Accessories Calibration table for hammer, Manual, Hex Wrench Set 

Optional 

Items 

1. Impact hammers for different energy test and 

different vises 

2. QC-640 Impact Specimen V-notcher 

3. Optional analysis software 

Power Supply 110~240V / 3A 

Dimension 

Full Cover 90 x 

36 x 102 cm 

Half Cover 90 

x 36 x 84 cm 

Full Cover 110 x 50 x 117 cm 

Half Cover 114 x 50 x 84 cm 

Weight 

Full Cover 140 

Kg 

Half Cover 110 

Kg 

Full Cover 400 Kg 

Half Cover 370 Kg 



 

 


