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Maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell Z1200 z komorą 

temperaturową i ekstensometrem laserowym 

 

 

Maszyna wytrzymałościowa  

Zwick/Roell Z1200 



 

 

Elektrochemiczny Mikroskop ze Skanującą Sondą (EC-SPM) 

 

Maszyna jest przeznaczona do wykonywania testów wytrzymałościowych w kierunku ściskanie i 

rozciąganie.  

 Podstawowe zalety maszyny: 

o Maksymalne obciążenie maszyny to 1200 kN.  

o Dwie głowice do pomiaru siły – w zakresie do 100kN i 1200kN. 

o Układ sterowania wraz z programem sterującym daje szerokie możliwości 

prowadzenia doświadczenia: np. wprowadzenia ruchu oscylacyjnego trawersy (dla 

badań zmęczeniowych) oraz interakcji i zmian parametrów przez użytkownika w 

trakcie testu. 

o Sterowanie może być w pełni sprzężone z rejestrowanym przez ekstensometr 

laserowy przemieszczeniem. 

o Zastosowanie ekstensometru laserowego pozwala na dokładną rejestrację 

przemieszczenia w trakcie próby aż do momentu zniszczenia próbki.  

o Bezstykowy pomiar wydłużenia za pomocą ekstensometru laserowego.  

o Ekstensometr charakteryzuje się zmienną bazą pomiarową (od 1.5 mm do 290 mm).  

o Maszyna wyposażona jest w komorę temperaturową, który pozwala prowadzić 

próby w kierunku „ściskanie” i „rozciąganie” w podwyższonej lub obniżonej 

temperaturze (do -150oC do 600 oC).  

o Komora temperaturowa współpracuje z ekstensometrem laserowym, co zapewnia 

dokładny pomiar przemieszczenia podczas badania w temperaturze podwyższonej 

lub obniżonej. 

 Pozwala na: 

o Wyznaczanie parametrów mechanicznych w próbie rozciągania (granica 

plastyczności, wytrzymałość, wydłużenie, , itp.) w temperaturze otoczenia  

podwyższonej (do 600oC) lub obniżonej (do -150oC). 

o Wyznaczenie parametrów mechanicznych w próbie ściskania w temperaturze 

otoczenia  podwyższonej (do 600oC) lub obniżonej (do -150oC). 

o Badania zmęczeniowe w temperaturze otoczenia  podwyższonej (do 600oC) lub 

obniżonej (do -150oC). 

o Program sterujący maszyną, komorą temperaturową oraz ekstensometrem pozwala 

na definiowanie własnych programów badawczych.  
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