
1/2 

CNC Güç ve Yük Anal iz  C ihazı  

CNC Güç ve Yük Analiz Cihazı, metallerin, doğal taş-

ların ve benzeri katı malzemelerin CNC router cihazla-

rında işlenmeleri sırasında malzemenin işlenmeye kar-

şı oluşturdukları dirençleri, uygulama için seçilen kesi-

ci uçların malzemeye uygunluklarını ve malzeme ve 

uç kalitelerini inceleme ve karşılaştırılma imkanı sağ-

layan bir test cihazıdır. 

 Cihaz üzerinde bulunan yük hücreleri sayesinde 

toplam 8 noktadan x-y-z doğrultularında kuvvet bilgileri alınarak PLC cihazına aktarılmakta ve aktarı-

lan bilgiler DefneLAB-Soft yazılımımızca işlenerek Ethernet bağlantısı bilgisayar üzerinden  mantıklı 

sayılar şeklinde kullanıcıya iletilmektedir. 

 Yük hücrelerinden gelen bilgilerin yanı sıra CNC cihazının işlemi esnasında router motorunun çektiği 

akım bilgisi de alınarak işleme esnasında harcanan enerji miktarı da hesaplanabilmektedir. Bu bil saye-

sinde farklı malzemelerin işlenmesindeki enerji maliyetleri veya kesici takımların kaliteleri kıyaslana-

bilmektedir. 

 DefneLAB-Soft yazılımı ile deney başlangıcında işlenen malzemeye ve kesici uç bilgileri girilmekte ve 

deney verileri girilen bu bilgileri ışığında depolanmaktadır. 

 Deney boyunca toplanan veriler anlık olarak yazılım ara yüzünden takip edilebileceği gibi deney so-

nunda da raporlanarak belirtilen adrese excel tablosu halinde kayıt edilebilir. 

 Paslanmaz çelik dayanıklı şase üzerine monte edilen yük hücreleri işlenen malzemenin türüne göre çok 

düşük hassasiyetlerde dahi veri toplayabilecek şekilde seçilmiştir. 

 Kolay taşınabilir kompakt yapısı sayesinde analiz yapılmak istenildiğinde CNC cihazı üzerine kısa sü-

rede monte edilebilir ve kolayca sökülebilir.  
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Deney Uygulamaları  

 Doğal veya sentetik yapı malzemelerinin işle-
nebilirliklerinin analizi ve karşılaştırılması 

 Metallerin işlenebilirliklerinin analizi ve karşı-
laştırılması 

 İşleme maliyetlerinin analizi  

 Kesici uç türlerinin işleme olayı üzerine etkileri-
nin incelenmesi ve karşılaştırılması 

 Kesici uç kalitelerinin karşılaştırılması 

 İşleme parametrelerinin işleme kalitesi üzerine 
etkilerinin analizi ve karşılaştırılması 

Teknik Özellikler  

 DefneLAB-Soft yazılımı ile anlık olarak veri 

alınması ve depolanması. 

 PLC kontrol ve veri toplama panosu 

 1000x1000 mm ölçülerinde paslanmaz malze-

meden yapılmış kuvvet ölçüm şasesi 

 Minimum vibrasyon ile maksimum yüzey kali-

tesi için materyal gergi somunları 

 

 Z ekseni üzerinde 4 adet 5000 N kapasiteli yük 

hücreleri 

 X ve Y eksenlerinde 2’şer adet 10000 N kapasi-

teli yük hücreleri 

 Router akım kontrolü için akım analiz trans-

mitteri 

Sistem Gereksinimleri ve Fiziksel Özellikler  

 220-240 VAC , 50 Hz güç kaynağı 

 Ölçüler : 1000 x 1000 x 400 mm 

 Yaklaşık Ağırlık   : 50 kg  
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