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GAzl üNlVERslTEsl REı(röRLüĞü,NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)
'071201&15' kodlu ve Tormoplastik Kompozitlerin Şgkillendirilmg Özellikl9rinin Bğlirlenmssi' konulu projem için zorunlu olan

aşağlda cinsi, miktarl ve özellikleri yazlll toplam 1 kalem hizmetin

/

malzemenin

/

teçhizatln tahsis edilen ödenekten temin edilmesi

jçjn bilgilerinizi Ve gereğini arz ederim.
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Özelliği
Teknik sanname ekte sunulmustu..
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GAZi üNiVERsiTEsi REKTöRLüĞü
BiLiMsEL ARAşTIRMA pRo;ELERi siniı,,ti
nrnix çrxur u,ı«ixrsi eııı,.ıı şARTNAMEsi
Bu şartname, 07 /20|8-15 kod numaralı "Termoplastik Kompozitlerin ŞekilIendirilme Özellik]erinin
Belirlenmesi" başlıklı pro|ede alınacak 1 adet Derin Çekme Makinesi (Erichsen Cupping) için
hazırlanmıştır.
Teknik sartlar:
5 mm kahnlığında,90 mm çapında ve 380 MPa kopma dayanımına sahip levha halindeki elyaftakviyeli
termoplastik kompozit malzemelerin üç boyutlu deforme edilmesi için kullanılacaktır.

yarı küresel ucu modüler ve 45 ınm çaplı olmalı,
2- Kalıpların delik çapı ile iç köşe yarıçapı ölçüleri aS2/R6, a54/R8, 0S6/FI1O mm, dış
çapıyakloşık
720 mmve derinliği 45 mm olmalı (90 mm dış çapa sahip numunenin merkezlenmesi için pim vb. bir
çözüm sunulmalı),
1- Zımbanın

3- Tutucunun dış çapı kalıp dış çapıyla aynı ölçüde ve delik
çapı

4- Zımbahızı 1 ila 200
5- Zımba

kuweti

1

ınm/dak arasında

48 mm olmalı,

(1 mm/dak) ayarlanabilir olmah,

ila 250 kN (25 ton kapasiteli) arasında (1 kN) ayarlanabilir olmalı,

basıncı 0,1 MPa ila 20 MPa arasında (0,01 MPa) ayarlanabilir olmalı ve kuwet cinsinden (l00
okunabilmeIi,

6- Tutucu

kğ

7- Kalıp - Tufucu - Zımba

sertlikleri en az Vickers 75o HV30 (HRC 62J olmalı,
8- Zımba yarı ktiresel ve parlatılmış yüzey pürüzlülüğü en fazIa Ra 0,4
ıım olmalı,
9- Tutucu ile Kalıp arasındaki mesafe en az 150

mm olmalı,

10- Kolonlar arası mesafe en az 220 mm olmalı,
11- Zımba kursu en az 200 mm olmalı,

12-_Hidrolik üniteYle ya da elektromekanik tahrik sistemi ile otomatik olmah ve göstergeli pLC
ekranla
ya da bilgisayar aracılığıyla kontrol edilebilir olmalı,
13- Numunede çatlama meydana geldiğinde zımba hareketi otomatik durdurulabilir
olmalı,
14- 0ptik ekstansometre vb. ile [Yol & Kuwet, Batma derinliği] ölçülebilir ve

kaydedilebilir olmalı (0,01

mm hassasiyetle),

15- Zımba bir tuşla geri döndürülebilir olmalı,
16- zımbanın ileri hareketi aşağıdan yukarıya doğru ve ön ilerleme kurslu
oImalı,
17- Tutucu (Zımbadan bağımsız) geri hareket ettirilebilir olmalı,

18- KalıP değiŞtirilebilir olmalı, üstte olacak şekilde ve içerisinde
çökertilen malzemenin deforme

oluşunu gözlemleyebilecek biçimde şeffaf kapaklı olmaIı,

19- Makine gövdesi zemine oturtulabilecek biçimde olmalı ve numunenin yerleştirildiği
bölgenin

yerden yüksekliği en fazla 1 metre olmalı.
Genel sartlar:
1-

",ru

Teslimat siparişten sonra 30 iş günü içerisinde gerçekleştirilmelidir.

2- Cihaz en az 2 yıl garanti altında olmalıdır.
3- Cihazın tesliryatı ücretsiz

olmalıdır.
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