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1. KATALOG - BESMAK MARKA BCO – 

C3000/DL MODEL 

3000 KN SERVO HİDROLİK BETON TEST PRESİ 

 
 

 

 
(Temsilidir.) 
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Cihaz Kapasitesi: ≥ 3000 kN Kapasiteli 

Gövde Yapısı: 
Yüksek Rijitliğine ve Yüksek Dayanıma Sahip, 4 Kolonlu, Zemin Üstüne 

Oturan Yapıda 

Elektronik Kontrol Ünitesi: 
1 kHz veri toplama ve işleme hızına sahip, yeni nesil Dijital Okuma ve 

Elektronik Kontrol Ünitesi,  

Kontrol: 

Servo Valf Kontrollü Servo Hidrolik, 

Elektronik Kontrol Birimi, 

Bilgisayar üzerinden kontrol, 

Besmak Universal Test Yazılımı, 

Cihaz Yazılımı: 
Besmak Universal Test Yazılımı 

(Yük, Deplasman ve Deformasyon(Strain) vb. kontrollüne uygun) 

Cihaz Uygulamaları: 

Besmak Universal Test Yazılımı ve Elektronik Kontrol Birimi ile yük, 

deplasman ve deformasyon(strain) kontrolüne izin verir yapıda tekrarlı 

ve statik olarak basma, eğilme, dolaylı çekme, (Brazillian), kırılma 

tokluğu, kısa süreli creep gibi testlerin yanı sıra kullanıcı tanımlı tekrarlı 

yüklemelere elverişlidir. Eklenebilecek fikstürlerle bu testler 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Yük Ölçüm Sınıfı: Sınıf 1 

Yük Ölçüm Çözünürlüğü: 24 Bit 

Kuvvet Kontrollü Test Hızı: 0,01 kN/s ile 1000 kN/s aralığında kesintisiz ayarlanabilir. 

Hız Ölçüm Hassasiyeti: %±5 

Menşei: Türkiye 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
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 Test sistemi ile,TS EN 12390-4, TS EN 12390-5, EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6, 

 ASTM C78, C293, C496, C1018, UNI 10834 ve BS 1881, EN 196-1 ve ASTM C109 standartlarına uygun 

olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 1) 

 Test Sistemi aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır; (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 2) 

 3000 kN kapasiteli 4 kolonlu beton numuneler için basınç 

gövdesi. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 3) 

 300 kN kapasiteli C tipi eğilme gövdesi (Teknik Şartname 

Ürün 1,  Madde 4) 

 Full otomatik cloosed loop Servo Kontrollü Servo Valf 

sistemli hidrolik güç ünitesi. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 5) 

 Düz Üstü Bilgisayar; Asgari özellik: i7-10750H işlemcili, 16 

GB RAM, 512 GB Ssd Harddisk,  

4 GB GTX1650 ti Ekran kartı ( Intel HD Graphics ekran 

kartlı) özelliğine sahip olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 6)  (Temsilidir.) 

 Cihazda deney hızı 1kN/sn ile 1000 kN/sn arasında ayarlanabilirdir. 

 Cihazda yük ölçüm doğruluğu sınıf 1 olmaktadır.  

 Yük hücresi, basınç sensörü, gerinim pulu tabanlı sensör, potansiyometrik sensör ve voltaj ve akım 

vericileri için programlanabilir dijital kazanç ayarı özelliği bulunmaktadır.  

 Cihaz dijital ünite veya test programından set edilen hız değerinde otomatik olarak kırımı 

yapmaktadır ve deney başlangıç durumuna dönmektedir.  

 Cihazda ve dijital ünite üzerinde istenildiğinde eğilme veya benzeri ikici bir gövdenin monte 

edilmesine olanak sağlayacak mekanik ve elektronik alt yapı hazır olmaktadır.  

 Cihazda parke, bordür, beton kiriş deneylerinin yapılacağı numune tipi ve boyutlarının seçme 

menüleri ve deney sonuçlarını hesaplama ve programları olmaktadır.  

 Cihazda istenildiğinde deney sırasında durdurularak numune üzerindeki yük sabit olarak 

bekleyebilmektedir.  

 Basınç emniyet valfi, piston hareket limitleyicisi, demonte edilebilir ön ve arka kapılar bulunmaktadır.  

3000 kN Kapasiteli (4 Kolonlu) Beton Numuneler İçin Basınç Test Gövdesi 

 Gövde kapasitesi 3000 kN (300 Ton) olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 7) 

 Gövde 4 kolonlu tip olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 8) 

 Gövde ile 100x100 mm, 150x150mm, 200x200mm küp, 100x200mm, 100x300 mm, 150-300 

GENEL ÖZELLİKLER: 
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mm (çap x yükseklik) silindir numuneler test edilebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 9) 

 Piston hareket limitleyicisi, demonte edilebilir ön ve arka kapılar bulunmaktadır ve yan 

kısımlarda sabit koruyucu paneller olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 10) 

 Üst basma plakası oynar başlık sistemli olup basma plakalarının yüzey sertliği en az 55 HRC 

 olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 11) 

 Alt Yükleme Plakası Boyutu (D) 0 300 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 12) 

 Küresel Yataklı Üst Yükleme Plakası Boyutu (C) 0 300 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 13) 

 Piston çapı 350 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 14) 

 Maksimum piston hareketi (Stroke) 50 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 15) 

 Alt-üst yükleme plakaları arası maksimum dikey açıklık 340 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 16) 

 Yatay Açıklık 445 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 17) 

 Alt basınç plakası üzerinde 100 ve 150 mm boyutlu numuneler için merkezleme aparatı 

olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 18) 

 

 

3000 KN SERVO HİDROLİK 

BETON TEST PRESİ, Sematron 

kontrolör ile kontrol edilmektedir. Bu 

sistem hidrolik ve elektromekanik 

sistemleri “dijital kapalı çevrim 

(closed-loop control) metodu” ile 

kontrol eden dünyanın en hassas 

elektronik kontrol sistemlerinden 

birisidir.  

       (Temsilidir.) 

Sematron Kontrolör, yüksek teknolojiye sahip test makinalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Özellikle veri toplama ve kapalı çevrim (geri besleme) kontrolü için tasarlanmış güçlü ve etkin bir 

sistemdir.  

Elektronik kontrolör, statik ve dinamik test makineleri için dizayn edilmiştir. Günümüzde, statik ve 

dinamik test makinelerinde yaygın olarak kullanılan en güvenilir cihazdır. Eyleyici (actuator),   motor, 

step motor,   valf vb. kontrol edilebilir aygıtları kontrol eden çıkış kanalına ek olarak, temel bir test 

makinesinde bulunan tüm ölçüm kanalları cihazın üstünde mevcuttur. Yüksek veri transfer hızı ile  

ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ: 
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haberleşme altyapısına sahip kontrol elektroniği; 1000Hz (1kHz) veri toplama ve işleme hızına 

sahiptir. Bağlı tüm sensörler üzerinden Kapalı Devre Çevrim Kontrol Sistemi (PID Kontrol) ile test ve 

uygulamalar yapmaktadır.  

 

 
(Temsilidir.) 

Elektronik kontrol birimi her kanalda en az 1 kHz veri toplama ve işleme hızına sahip olmaktadır.  

Kontrolör yük ölçümü ±10.000.000 adım çözünürlüğe, diğer sensörler +- 180.000 adım çözünürlüğe 

sahip olmaktadır.  

Elektronik kontrol birimi opsiyonel olarak seri sensör bağlanabilme altyapısına sahip olmaktadır.  

Elektronik kontrol birimi en az 5 kanala sahip olmaktadır.  

Elektronik kontrol birimine 

bağlanan sensörlerin her birini ayrı 

ayrı en az 1000Hz (1kHz) veri 

hızında kontrol edebilmektedir. 

Yeni Nesil Elektronik I/O Bus 

Terminal altyapısı sayesinde 

elektronik kontrol birimine 

bağlanan tüm sensörler 

(ekstensometre, yük hücresi,  

                                                           (Temsilidir.) 

LVDT’ler vb.) sistem tarafından otomatik tanınmakta, limitleri otomatik olarak algılanmakta ve 

otomatik kalibrasyonları yapılabilmektedir. Bu özelliğin yanında sistem üçüncü parti sensörlerin 

manuel kalibrasyonuna da izin vermektedir. Elektronik kontrol ünitesinin sensör ölçüm çözünürlüğü 

180000 adımdır. Debug kanalı, birden fazla aynı marka elektronik kontrol biriminin birbirleriyle 

haberleşmesini ve sistemin senkronize olarak kontrol edilmesini sağlamaktadır. Debug kanalı ile bağlı, 
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haberleşen elektronik kontrol birimleri master – slave algoritması ile çalışarak çoklu sistem test 

sistemlerinin eş zamanlı senkronize test ya da hareketlerini kontrol edebilmektedir. Bunun yanı sıra 

elektronik kontrol ünitesi talep üzerine eklenecek opsiyonel kanalları, “video ekstensometre, lazer 

ekstensometre, LVDT, strain gauge, yük hücresi ve pozisyon sensörü” çalıştırabilme özelliğine 

sahiptir. Elektronik kontrol biriminin kararlı ve bağlı tüm sensör verilerinin sensör bazlı saklanabilmesi 

amacıyla test sistemine adaptasyonu özel elektronik kart içeren sensör soketleri (eeprom) ile 

yapılmaktadır. Böylece elektronik kontrol birimi elektronik kontrol birimi kalibrasyon verileri, 

parametre verileri, katsayı verileri saklayabilir özellikte olmaktadır. Sensör soketlerinin üzerinde ayar 

ve kalibrasyon verilerini değiştirebilmek ya da yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu 

bulunmaktadır. Elektronik kontrol biriminin bilgisayar ya da yazılım ile haberleşmesi, kullanıcı isteğine 

bağlı olarak Lan (Ethernet) ve/veya Usb portu aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca kontrol birimi harici 

olarak iklimlendirme ve/veya ısıtma kabini bağlanabilme özelliğine sahiptir. Elektronik kontrol ünitesi 

yenisi ile değiştirdiğinde cihaz yeni kontrol ünitesini otomatik olarak tanıyabilecek özellikte 

olmaktadır. Bu husus firmamız tarafından taahhüt edilmektedir.  

 

 

BESMAK Universal Malzeme Test Programı ile testler bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilebilmektedir. Test verileri bilgisayar ekranından grafiksel olarak incelenebilmektedir. 

Yazılım ayar ve test parametreleri kullanıcı tanımlı olarak bilgisayar hafızasına kaydedilmektedir.  

(Temsilidir.) 

BESMAK UNIVERSAL TEST YAZILIMI: 
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Yazılım firmaya/kuruma 

göre kişiselleştirilebilmekte, 

istenilen sonuçlar çıktı 

ekranına 

yansıtılabilmektedir. 

Bilgisayar programı 

Windows işletim sistemleri 

ile uyumlu biçimde 

çalışabilmektedir. 

Piston hareketi 

bilgisayar yazılımı sayesinde 

tek tuşla rahatça 

yapılabilmektedir ve piston 

        (Temsilidir.) 

test sonlandığında test ayarlarından belirleyebileceğimiz bir hız veya otomatik geri dönüş 

özelliği sayesinde ilk konumuna dönmektedir. 

 Yazılım ile offset ve amplitude değerleri pozisyon ya da yük kontrollü olarak kullanıcı tarafından 

ayarlanabilmektedir.  

 Yazılım kullanıcı tanımlı formüller eklemek için elverişli olmaktadır.  

 Kalibrasyon ve alet ayarlarının kontrol için kullanılmak üzere kullanım yazılımdan bağımsız bir 

yazılım verilmektedir; Bu yazılım kalibrasyon doğrulama için ayrı, kalibrasyon ayarı yapmak ve 

referans değer girmek için ayrı olmak üzere yazılımda iki farklı menü içermektedir.  

 Yazılımda yapılan deneyler programın kendi formatında kaydedilebilmektedir. Kullanıcı daha 

önce yaptığı deneyleri bu formatta tekrar açıp deney sonuçları ve grafiği 

inceleyebilmektedir.Kullanıcı, tekrar açtığı deney parametrelerine yeni formüller 

ekleyebilmektedir ve yazılım yeni eklenen bu formülü yapılan deney verilerine göre hesaplayıp 

raporlayabilmektedir.  

 Yazılım, minimum 10 adet deney grafiğinin aynı grafik üzerinde açılıp incelenmesi ve deney 

sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için uygun olmaktadır.  

 Yazılımda, X ve Y grafik eksenleri hem mevcut sensörlerden alınan değerler, hem de kullanıcı 

tarafından formülü tanımlanmış sonuçlara göre deney öncesi ya da deney sonrasında 

seçilebilmektedir ve eksenler için yapılan her seçime göre ayrı ayrı raporlanabilmektedir.  
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 Yazılım gerçek zamanlı en az 2 grafik gösterebilmektedir ve bu grafik bölümleri kullanıcı tanımlı 

olarak değiştirilebilmektedir.  

 Yazılım, sensörler için kalibrasyon katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmadan, en az 12 

noktadan ölçülen değer ve referans değer tanımı yapabileceği lineerizasyon menüsüne sahip 

olmaktadır.  

 Verilecek deney yazılımı kullanıcı tanımlı deneyler yapılabilmesine olanak sağlamaktadır ve 

oluşturulan bu adımlar üzerinden döngüsel uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir.  

 Deney yazılımı, pdf ve csv formatında deney raporu ve ham verileri verebilmektedir.  

 Deney yazılımı Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerinde çalışmaya uygun olmaktadır.  

 Deney yazılımı gelecekte eklenebilecek dokunmatik ekranda kullanıma uygun ve uyumlu 

olmaktadır. Talep edildiği takdirde ücreti karşılığında temin edilebilmektedir.  

 Deney yazılımı, kuvvet, pozisyon, stres, yüzde boy değişimi, zaman ve LVDT vb deformasyon 

sensörlerinden alınan değerlere göre deneyi sonlandırabilme özelliğine sahip olmaktadır.  

 Deney sonuçları kayıt altına alınmaktadır ve çıktı alınabilmektedir.  

 Yazılım deney başlangıcında otomatik olarak sıfırlama yapabilmektedir.  

 Yazılım, aşırı yük 

koruma 

sistemine sahip 

olmaktadır.  

 Yazılım, 

otomatik kopma 

algılama 

sistemine sahip 

olmaktadır.  

 Deney yazılımı 3 

boyutlu ve 

görsel açıklayıcı 

numune bilgi giriş menüsüne sahip olmaktadır.     (Temsilidir.) 

 Cihaza ait yazılım, grafiğin üzerinde herhangi bir nokta seçildiğinde o noktaya ait anlık ölçüm 

değerlerini gösterebilmektedir.  

 Deney raporunda; asgari deney numunesinin tanımı, malzemenin özellikleri, laboratuvar 

numarası, numuneyi gönderen, ilgi yazı tarih ve sayısı, deney tarihi, deney numunesinin tipi, 



 
 
 
 

9 BESMAK® Malzeme Test Cihazları| www.besmaklab.com 
 

 
 

deney numunesinin hazırlanış şekli, uzamanın nasıl ölçüldüğü, deneyi yürüten kişilerin unvanı 

ve imzaları ve deney sonuçları görülebilmektedir.  

 Yazılım, sinüs ve rampa grafiklerini almak için uygun olmaktadır, almak istediği grafiği kullanıcı 

seçebilmektedir.  

 Yazılımda veri sayısının grafiğe aktarılan kısmı kullanıcı tarafından ayarlanabilir olmaktadır. 

 

 

 

 

 Hidrolik güç ünitesi, her biri oransal valfli hidrolik güç kontrol kutusuna sahip olmaktadır ve 

kapalı çevrim kontrollü (closed loop control) ile 

çalışmaktadır.  

 Bilgisayarlı veri toplama ve değerlendirme ünitesi ve 

yazılımı, yukarıda belirtilen standartlarda yapılacak 

deneyler için gerekli aksesuarlar. (Teknik Şartname Ürün 

1,  Madde 60) 

 Cihazın her bir gövdesi tek bir merkezden kontrol 

edilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 61) 

 Kontrol Ünitesi ile hem yük kontrollü veya hem de tepe 

yüküne kadar deplasman kontrollü deneyler 

yapılabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 62) 

 Kontrol Ünitesinin Yükleme hızı kontrolü, 0,01 kN/s ile 

1000 kN/s aralığında yükleme yapma ve seçilen hız 

değerinden ± %5 sapma sınırları içerisinde kalarak 

(Temsilidir.) 

 numune kırılıncaya kadar yükleme yapabilme özelliğine sahip olmaktadır. Deney sonrasında 

gerçekleşen hız değeri ile sapma limit değerleri grafik ve sayısal olarak gösterilmektedir. 

(Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 63) 

 Kontrol Ünitesinin ortalama yükleme hız kapasitesi belirtilen aralık için 10  dakika ve 30 

saniyelik sürelerde ölçülerek kontrol edilebilmektedir. Cihazda yükleme hızı doğruluğu set 

edilen hız değerinin %5'i kadar olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 64) 

FULL OTOMATİK CLOOSED LOOP SERVO KONTROLLÜ SERVO VALF SİSTEMLİ HİDROLİK 

GÜÇ ÜNITESI: 
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 Kontrol Ünitesinde "Basınç Dayanımı" deneyinde belirlenen (0,6 ± 0,2) MPa/s sabit yükleme 

hızı seçilebilmektedir, kırılma yükünün yaklaşık %30'unu aşmamak üzere uygulanan başlangıç 

yükünün ardından yük, darbe etkisi oluşturulmadan seçilen hız ± %5 sapma sınırları içerisinde 

kalmak üzere numune kırılıncaya kadar uygulanabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 

65) 

 Dijital gösterge ekranda gerilme değerini göstermektedir, Numune tipi seçilebilmektedir, 

numune boyutları girilebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 66) 

 Kalibrasyon kontrolü için cihaz dijital gösterge vasıtasıyla kendi başına maksimum kapasitenin 

%5 ine gidip belli bir süre bekleyip, %10una gitmektedir; bu şekilde %10 luk artışlarla 

maksimum kapasiteye gidip histerisis için geri aynı şekilde dönüş yapmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 67) 

 Kontrol ve veri toplama frekansı 1/65.000 çözünürlük ve 1.000 Hz kontrol, her kanal için 

bağımsız olmaktadır. Otomatik Güç Ünitesi, yük gövdelerine yükleme ve boşaltma (basma ve 

çekme) veya düşük salınımlı yorulma testleri için ihtiyaç duyulan gücün sağlanması için 

tasarlanmış olmaktadır. Veri okuma ve kontrol sistemine ilişkin tüm işlemler, 240x320 LCD 

dokunmatik ekranlı ön panel ile yapılabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 68) 

 Kontrol Ünitesi ile dört farklı gövde kontrol edebilmektedir. Ayrıca 3 analog kanal; deplasman 

veya gerınım sensörleri veya ekstansometreden gelen veriler için (Sisteme bağlanan gövde 

üzerindeki yük hücresi, basınç veya deplasman sensörüne ilaveten) (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 69) 

 Dijital ünite Türkçe menülü olmaktadır. Çoklu dil desteği sayesinde bilgisayar olmadan da 

deney yapabilmektedir. Dijital ünite içerisine numune tipi ve boyutları girilebilmektedir. 

Gerilme değeri bu sayede görüntülenebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 70) 

 Sensör uyarma ve yükseltme için enstrümantasyon amplifıkatörleri olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 71) 

 Kontrol Ünitesi, dijital gösterge kapalı olduğunda bilgisayar ile kontrol edilip, test 

yapılabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 72) 

 Gövdeye yağ gönderilmesi ve gönderilen yağın kontrolü Otomatik Güç Ünitesi tarafından 

sağlanmaktadır. Gövde, dokunmatik ekranlı LCD dijital kontrol panelinden veya bilgisayar 

yazılımından deney tipi seçilmek sureti ile kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 73) 

 Yer değiştirme transdüser tipi TTL olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 74) 

 Sabit yükte bekleme, sisteme bağlı yük hücresi kapasitesinin, %0.005 'i doğrulukta olmaktadır. 
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Yük kontrolü, sistem yük kapasitesinin %1 'inden başlamaktadır. Yükleme ve boşaltmada set 

edilen değerin,+/- %0,5'i doğrulukta olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 75) 

 Gelişmiş düzeyde donanım gerektiren deney uygulamalarında veri toplama ve raporlama amacı 

 ile güç ünitesi ethernet portu aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir olmaktadır. Transdusera ait 

tüm kalibrasyon verileri ve en son deneye ait tüm deney parametreleri otomatik olarak kontrol 

ünitesinde kaydedilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 76) 

 Kontrol Ünitesinde basınç emniyet valfı ve soğutma ünitesi olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 

1,  Madde 77) 

 Cihazda istenildiğinde deney sırasında durdurularak numune üzerindeki yük sabit olarak 

bekletilebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 78) 

 Dijital veri okuma üniteleri için deney yazılımı olmaktadır, beton presleri ve eğilme test 

makinalarının kontrolü ve kullanılan dijital okuma ünitelerinden veri toplanması ve veri 

raporlanması yapılabilmedir. Bu yazılım, deney sürecinde veri toplanmasını ve elde edilen 

verilere göre basınç, eğilme ve yarmada çekme testlerinin yönetilmesini sağlayabilmektedir. 

(Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 79) 

 Veri yönetimi için, tüm kaydedilmiş verilerin kolay bir şekilde yönlendirilmesi ve yönetilmesi 

sağlanmaktadır. Deney sonuçları çıktısı, tanımlanmış tüm deney bilgilerini kapsamaktadır. Test 

parametreleri ayarlanabilmektedir, firma adı, laboratuvar adı, deney tipi, numune tipi, deney 

tarihi, vb. yapılan deneye ait gerekli bilgiler kaydedilebilmektedir ve rapor ve grafik yazılı 

çıktıları alınabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 80) 

 Yazılım, cihazın, yük, deplasman veya gerinme/strain kontrollü olarak çalışmasını sağlayacak 

nitelikte olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 81) 

 Deney hızı ve deney kontrol tipi ( yük, deplasman veya gerinim/strain kontrol) anlık olarak 

 değiştirilebilir özelliğe sahip olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 82) 

 Kullanıcı tarafından hedef yük veya deplasman değerleri ve yükleme hızı veya deplasman hızı 

 seçildiğinde, makine seçilen hedef yük veya deplasman değerlerine kadar çalışmaktadır ve bir 

 sonraki komuta kadar beklemektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 83) 

 Elastikiyet modülü, poisson oranı ve enerjiye ait mühendislik fonksiyonları otomatik olarak 

hesaplamaktadır. Yazılım; grafik eksenlerini ayarlar, farklı tipte grafikleri destekler ve lineer, 

tanjant ve sekant modülleri olarak da adlandırılan 3 farklı elastikiyet modülünü 

hesaplamaktadır. Ayrıca Poisson oranını da hesaplamaktadır. Yük hücresi veya basınç ölçüm 

sensörü kalibrasyonu için, geri beslemeli denetim ( closed loop control) kazanç/gain değerleri 

ayarlayabilmektedir Kolay bir şekilde kalibrasyon kontrolü için, kapasitesinin %2, %5 ve % 1 O 
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na karşı gelen yük değerlerinde, makine sabit yükte tutulabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 

1,  Madde 84) 

 Yükleme veya deplasman hızı, ekran üzerindeki butonlar kullanılarak da değiştirilebilmektedir 

kullanılan ölçüm sensörüne bağlı olarak, deney sürecinde farklı tip grafikler monitörden 

izlenmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 85) 

 Veri tabanı yönetiminin gelişmiş fonksiyonları, tüm kaydedilmiş verilere kolayca ulaşılmasını 

sağlamaktadır deney sonuç raporları, tüm tanımlayıcı bilgileri de içermektedir. Numuneye, 

uygulanan deneye, müşteriye, deney yapana, onaylayana, v.b. bilgiler kaydedilebilmektedir ve 

bu yolla bu deneyde elde edilen sonuçlara ait grafiklerin deney raporunda yer alması 

sağlanabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 86) 

 Deney parametreleri, müşteri bilgileri, deney ve numune tipi, deney yapan, onaylayan, deney 

sonuçları v.b. ihtiyaç duyulan tüm bilgiler kaydedilebilmektedir ve bu bilgilerin ve deneyde elde 

edilen sonuçlara ait grafiklerin raporda yer alması ve rapor çıktısı alınması sağlanmaktadır. 

Verilerin ileri düzeyde işlenebilmesi için, tüm sonuçlar Microsoft Excel formatına 

aktarılabilmektedir. Özet rapor yazılım tarafından hazırlanmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 87) 

 Cihaza ait yazılım ile aşağıdaki standartlara uygun deneyler de yapılabilmektedir. Yazılımlar 

cihazda yüklü olmaktadır. TS EN 14651 Metal lifli beton- Eğilmede Çekme Dayanımının Tayini 

(Orantı Sınırı- Loc, Artık) TS EN 14488-3 Püskürtme Beton- Bölüm 3: Lif Takviyeli Kiriş 

Numunelerde Eğilme Dayanımları (ilk çatlak, nihai ve artık eğilme dayanımları) BS 1881: 121 

Basınç Altında Statik Elastikiyet Modülü Tayini ASTM C469 Basınç Altında Statik Elastikiyet 

Modülü and Poisson Oranı Tayini ASTM C1609 Lif Takviyeli Beton- Eğilme Performansı 

(Kiriş numunesi üzerinde 2 nokta- ASTM third point- yükleme ile ISO 1920-9 Beton 

Deneyleri - Bölüm 9: Basınç Altında Beton Silindirlerde Sünme-Creep Tayini ISO 1920- 

10 Beton Deneyleri - Bölüm 1 O: Basınç Altında Statik Elastikiyet Modülü Tayini TS EN 

12390-13 Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 13: Basınç Altında Sekant Elastisite Modülünün 

Tayini (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 88) 

 

•  

 

Beton Silindir Kompressometresi: 

 ASTM C469 standartına uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 19) 

DİĞER GÖVDE VE DONANIMLAR: 
 



 
 
 
 

13 BESMAK® Malzeme Test Cihazları| www.besmaklab.com 
 

 
 

 100-200 mm, 150 -300 mm, numuneler için kullanılabilmektedir. ((Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 20) 

 Cihaza 2 Dikey, 1 Yatay yer değiştirme sensörü bağlanabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 21) 

 Cihazla birlikte 2 adet 10mm, 1 adet 25mm lineer potansiyometrik yer değiştirme sensörü 

 verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 22) 

 Sensörler hidrolik üniteye bağlanılabilmektedir ve anlık olarak değerler okunabilmektedir. 

(Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 23) 

 Beton silindir kompressometresi ile deney yapıldığında linear, sekant ve tanjant elastisite 

modülünü ve poisson oranını hesaplayabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 24) 

 

 
 

                                          (Temsilidir.) 

 

300 kN Kapasiteli C Tipi E ğilme Test Gövdesi 

 

 Eğilme test presi TS EN 12390-5, EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 

12390-6, ASTM C78, C293, C496, C1018, UNI 10834 ve; BS 1881; 

standardına  uygun olmaktadır.  

 Cihazda yük ölçüm doğruluğu 3 kN ile 300 kN ( 300kg ile 30 ton) 

arasında sınıf 1 olmaktadır.  

(Temsilidir.) 
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 Cihazında deneyin tüm kontrolleri, deney başlatma, durdurma v.b, dijital kontrol ünitesi ve 

bilgisayar yazılımı üzerinden yapılabilmektedir.  

 Deney sonunda test sonuçları dijital ünitenin belleğine kaydedilebilmektedir.  

 Cihaz dijital ünite veya test programından set edilen hız değerinde otomatik olarak kırımı 

yapmaktadır ve deney başlangıç durumuna dönmektedir. 

 Cihazda ve dijital ünite üzerinde istenildiğinde eğilme veya benzeri ikici bir gövdenin monte 

edilmesine olanak sağlayacak mekanik ve elektronik alt yapı hazır olmaktadır.  

 Gövde kapasitesi 300 kN (30 Ton) olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 25) 

 Gövde C tip olmaktadır. (Yüksek dayanımlı kaynaklı yapı) (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 26) 

 Piston hareket mesafesi 120 mm ve sınırlayıcı devre kesme anahtarı olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 27) 

 Gerinim tipi yük hücreleri ile yüksek doğrulukta yük ölçümü yapılabilmektedir. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 28) 

 Belirtilen standartlara uygun farklı aksesuarla kullanım olanağı sağlamaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 29) 

 Maksimum Dikey Açıklık 425 mm (aksesuarsız) olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 

30) 

 Maksimum Yatay Açıklık 640 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 31) 

 Alt Mesnetler Arası Maksimum Açıklık 900 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 

32) 

 Piston Merkezi ile Gövde Kenan Arası Açıklık 320 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 33) 

C-Tipi Eğilme Test Presi Gövdesi ( 300 kN ) İle Birlikte verilmekte olan Aparatlar 

 Beton Kirişler için Eğilme Aparatı 100x100x400-500 mm ve 150x150x600-750 mm beton kiriş 

numunelerinde TS EN 12390-5, ASTM C78, ASTM C293, BS 1881:1183-4 standartlarına uygun 3 

ve 4 nokta eğilme dayanımı deneyi yapmaya uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 34) 

 3 ve 4 nokta eğilme dayanımı aparatının 38 mm çap ve 160 mm uzunlukta 2 adet üst ve 2 adet 

alt mesnetleri olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 35) 

 3 ve 4 nokta eğilme dayanımı aparatında alt mesnetler arası mesafe 100 mm ile 800 mm 

arasında ayarlanabilir olmaktadır. Üst mesnetler arası 100 mm veya 150 mm ye monte 

edilebilir ve 3 nokta eğilme deneyi için üst mesnetlerden birisi çıkarılıp diğeri mesnet merkeze 

monte edilebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 36) 
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(Temsilidir.) 

 Cihazla birlikte bordür eğilme test aparatı verilmektedir. 

 Bordür eğilme test aparatı TS EN 1340 standardına uygun olarak beton bordürlerde eğilme 

dayanımı deneyi yapılmasına uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 37) 

 Bordür eğilme test aparatının 38 mm çap ve 620 mm uzunlukta 2 adet alt mesneti ve 40 mm 

çapında oynar başlıklı üst basma pistonu olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 38) 

 Bordür eğilme test aparatımn alt mesnetleri arası mesafe 100 mm ile 800 mm arasında 

ayarlanabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 39) 

 Eğilme deney gövdeleri ile uyumlu beton terrazo karoların, doğal taş bordürlerin, zemin 

döşemesi için beton kaplama plakların ve doğal taş kaplama taşlarının eğilme dayanımı 

deneylerinde kullanılır özellikte olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 40) 

 Beton terrazo karolar için, 10 kN yük hücresi -birlikte kullanılacağı gövdeye uygun bağlantı 

flanşör ve adaptörü ile birlikte verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Temsilidir.) 

 Parke yarma deney aparatı EN 1338 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 42) 
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 60 ila 100 mm arası kalınlıkta parkeleri test etmeye uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 

1,  Madde 43) 

 Paslanmaya karşı galvaniz korumaktadır çelikten imal edilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname 

Ürün 1,  Madde 44) 

 Aparatla birlikte EN 12390-4 standardına uygun 4x10x345 mm boyutlarında (50'lik pakette) 

sıkıştırma şeridi verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 45) 

 Sıkıştırma şeridi; genişliği (10±1) mm, kalınlığı (4±1) mm ve 345 mm uzunluğu deney 

numunesine temas boyundan daha fazla olan ahşaptan oluşmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 

1,  Madde 46) 

 EN 12390-6,1338, ASTM C 496 standartlarına uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 47) 

 100x200mm ,150 x 300 mm ve 160 x 320 mm boyutundaki silindir numuneleri test etmeye 

uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 48) 

 Sıkıştırma şeridi genişliği (10±1 mm), kalınlığı (4±1 mm) ve uzunluğu deney numunesine 

temas boyundan daha fazla olan ahşaptan oluşmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 49) 

 Paslanmaya karşı galvaniz korumaktadır çelikten imal edilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname 

Ürün 1,  Madde 50) 

 Aparatla birlikte EN 12390-4 standardına uygun 4x10x345 mm boyutlarında (50 lik pakette) 

sıkıştırma şeridi verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 51) 

 Küp Yarma Deney Aparatı (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 52) 

 EN 12390-6 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  

Madde 53) 

 150xl50 mm boyutundaki beton küp numuneleri test etmeye uygun olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 1,  Madde 54) 

 Sıkıştırma şeridi; genişliği (10±1) mm, kalınlığı (4±1) mm ve uzunluğu deney numunesine 

temas boyundan daha fazla olan ahşaptan oluşmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 55) 

 Aparatla birlikte EN 12390-4 standardına uygtın 4x10x345 mm boyutlarında (50 lik pakette) 

sıkıştırma şeridi verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 56) 

 Paslanmaya karşı galvaniz korumaktadır çelikten imal edilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname 

Ürün 1,  Madde 57) 

 Yaklaşık 180x150x320 ebatlarında olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 58) 

 Ağırlığı yaklaşık 15 kg olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 1,  Madde 59) 
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2. KATALOG - BESMAK MARKA BMT – 600S 

MODEL 

600 KN SERVO HİDROLİK UNIVERSAL TEST 

CİHAZI 
 

 
 

(Temsilidir.) 
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Cihaz Kapasitesi:  ≥ ±600 kN Kapasiteli (Çekme ve Basma Yönünde) 

 

Gövde Yapısı: Yüksek Rijitlik ve Yüksek Dayanıma Sahip, Dört Kolonlu, Vidalı Milli, Kaynaksız, 

Zemin Üstüne Oturan Yapıda 

Elektronik Kontrol Ünitesi: 1 kHz veri toplama ve işleme hızına sahip, yeni nesil EDC Elektronik Kontrol Ünitesi,  

Kontrol: • Servo valfl,  

• EDC Elektronik Kontrol Birimi, 

• RMC El Kumanda Konsolu, 

• Bilgisayar üzerinden kontrol, 

• Besmak Universal Test Yazılımı, 

Cihaz Yazılımı: Besmak Universal Test Yazılımı 

(Yük, Deplasman ve Deformasyon(Strain) vb. kontrollüne uygun) 

Cihaz Uygulamaları: Besmak Universal Test Yazılımı ile düz, silindir ve nervürlü numunelerde; yük, 

deplasman ve deformasyon(strain) kontrolüne izin verir yapıda çekme, basma, 

eğilme, kırılma tokluğu, çatlak ilerleme kontrollü deneyler, yırtma gibi testlerin yanı 

sıra düşük frekanslı tekrarlı yüklemelere (yorulma) elverişlidir. Eklenebilecek 

fikstürlerle bu testler gerçekleştirilebilmektedir. 

Yük Ölçüm Hızı: 0-25 kN/s 

Yük Ölçüm Hassasiyeti: ISO 7500-1 Standardına göre Sınıf 1  

Yük Ölçüm Çözünürlüğü: ≥10.000.000 adım  

Test Hızı: 0-50 mm/dk  

Piston Strok’u: 250 mm 

Dikey Test Açıklığı: 2450 mm (Maksimum strokta) 

Yatay Test Açıklığı: 475 mm 

Çalışma Şartları: 3 faz, 380 Volt, 50/60Hz 

Menşei: Türkiye 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER: 
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BESMAK BMT-S Serisi Servo Hidrolik sistemler, yüksek yük 

kapasitelerine uygun yapıda, yüksek debili hidrolik iletimin servo 

valf aracılığıya yüksek hassasiyetli kontrolünün ile EDC Serisi 

elektronik kontrol ünitesi ile senkronize çalışmasıyla, yüksek 

hassasiyet ve yüksek verimlilik temeline dayanan, bakım 

masrafları düşük ve çevreciliğiyle öne çıkan sistemlerdir. Ana 

gövde, hidrolik çene, servo valf kontrollü hidrolik güç ünitesi, 

elektronik kontrol birimi, uygun test yazılımı ve RMC el kumanda 

sisteminden oluşmaktadır.  

BMT-S Serisi Test sistemi, tek test alanlı, üstten aktüatörlü ve 

universal hareket kabiliyetine sahiptir. BMT-S Serisi Servo Hidrolik 

Test Cihazları Universal yapıda oluşu sayesinde gerek çekme, 

gerek basma gerekse eğilme uygulamalarının tamamını yüksek  

        (Temsilidir.) 

hassasiyette ve kararlılıkta gerçekleştirebilmektedir. Pek çok farklı uygulama için gerek özel gerekse 

standart test aksesuarları entegre edilebilir yapıdadır. Bu yapısı sayesinde Universal Hidrolik Test Cihazı 

otomotiv, savunma ve havacılık, medikal, demir – çelik, yapı malzemeleri v.b. pek çok sektörün temel 

üniversal fiziksel test ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapıdadır.  Kullanımı kolay ve fonksiyoneldir.         

Dört kolonlu, yüksek rijitlik ve sağlamlıkta ve zemin üstüne oturan yapıda tasarlanan gövde yapısı ile hemen 

hemen tüm malzemeler üzerinde çekme, basma, eğilme, döngüsel yüklemeler vb. pek çok uygulamalara 

yüksek kararlılık ve performans ile cevap verir. Yüksek hassasiyet ve dayanıklılık için üretilmiş olan bu test 

sistemleri, kullanıcılar için değişen gereksinimlere göre geniş test esnekliği sunar. Ayrıca test verimini artıran 

ve operatör için test deneyimini geliştiren özelliklerle tasarlanmıştır.  

 Cihaz TS EN ISO 6892-1 , TS EN ISO 15630-1 , TS EN 7500-1 , ISO 679, ISO 1920-4, ASTM E 290 

standartlarına uygun olarak üretilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 1) 

 Cihaz, Servo kontrollü ve soğutma üniteli olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 2) 

 Sistemin kapasitesi 600 kN olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 3) 

 Üniversal hidrolik çekme cihazı metal malzemelerde özellikle yapılarda kullanılan demir 

donatıların kopma yükü, kopma uzaması, maksimum yük, maksimum uzama v.b değerlerin 

test edilmesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 4) 

 Çekme deneyleri yam sıra standartlara uygun olarak cihaz kapasitesine kadar basma ve eğilme 

deneyleri de yapılabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 5) 

 Eğilme ve basma aksesuarları cihaz ile birlikte verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 6) 

GENEL ÖZELLİKLER: 
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 Yük ölçümlerinde Load cell kullanılmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 7) 

 İstenildiğinde cihaza Ekstensometre bağlanabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 8) 

 Üniversal test cihazı full otomatik dijital ve/veya bilgisayar kontrollü olmaktadır ve set edilen 

hız değerinde otomatik olarak deneyi yapabilmektedir. Cihazda çeneler arası mesafe motorlu 

sistemle el kumandası yardımı ile ayarlanmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 9) 

 Sistemde kullanılan anahtar (başlat, durdur, aç, kapa vb.) sistemlerin voltaj gerilimi güvenlik için 24 V 

olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 10) 

 Sistemin yük doğruluğu yük hücresi kapasitesinin ±% 1 'i kadar ve tam kapasitede %2 ye çıkmaktadır. 

Gerilim ölçümleri ya numuneye haricen direkt olarak takılan bir ekstensometre ile ya da sisteme dahil 

bir elektronik deplasman sensörüyle yapılmaktadır. Gerilim ölçümlerinin doğrulama değeri 12.5 

mikron olmaktadır. Cihazın yük hücresi, kapasitesinin %100 ve %1 'i arasında Sınıf 1 olmaktadır. 

(Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 11) 

 Cihazın test hızı, 0-50 mm/dk arasında (Deplasman) veya 0-25 kN/S arasında (Yük) 

ayarlanabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 12) 

 Çeneler arası mesafe 750 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 13) 

 Hidrolik Çene takımı bağımsız bir hidrolik güç ünitesine sahip olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  

Madde 14) 

 Çenelerin Maksimum Basıncı 30-35 bar arasında olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 15) 

 Pistonun Maksimum Basıncı 300 bar olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 16) 

 Cihazın yüksekliği en fazla maksimum strok ile 2450 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  

Madde 17) 

 Sistemin veri kazanımı 1 kHz olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 18) 

 Sistemde kullanılan piston stroku 250 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 19) 

 Yatay test mesafesi 475 mm olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 20) 

 Sistem yük, pozisyon ve deplasman kontrollü olarak test yapabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  

Madde 21) 

Hidrolik Ünite; 

Besmak BMT-S Servo Hidrolik Universal Test cihazlarında 10 litre 

/dakika akış kapasiteli servo valf kontrollü hidrolik ünite tercih 

edilmektedir. 300 bar maksimum çalışma basıncı olan hidrolik ünite 

üzerinde basınç göstergesine sahiptir. Ünite cihaz üzerinde (üstten) 

montajı gerçekleştirilmiş, çift etkili, çift alanlı, dinamik yapıya sahip, 

sürtünmesi minimuma indirgenmiş hidrolik silindiri kontrol 

etmektedir. Hidrolik güç ve kumanda ünitesi gövdeden ayrı olmaktadır.                     (Temsilidir.) 
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Yük Ölçüm; 

Besmak BMT-S Servo Hidrolik Universal Test cihazlarında kusursuz ölçüm ve kontrol için dinamik yapıda 

universal, yüksek hassasiyetli yük hücreleri (load cell) kullanılmaktadır. Kullanıcı talebine göre cihaz 

kapasitesine göre sağlanan standart yük hücresinin yanı sıra uygulamalara özel farklı kapasitelerde yük 

hücreleri cihaz ile birlikte sunulabilmektedir. 

Besmak LC Serisi Yük Hücreleri;  

• Yüksek hassasiyetli, Nikel Kaplı, Alaşım Çelik gövde yapısında, 

• Düşük profilli yapısı ve ortadan ölçüm özelliğinde, 

• Universal yapıda olup, çekme ve basma yönlü kullanıma 

uygun,  

• Aşırı yüklemelere karşı sağlam yapıda, 

• Soketli yapısı sayesinde gerek BESMAK Marka ürünlerle, 

gerekse diğer bilinen markalara kolay adaptasyon,   (Temsilidir.) 

• Yük hücresinin tam kapasitesindeki çıkış sinyali 2±0.01 mV/V, 

• Yük hücresi -35oC – 85 oC sıcaklığında çalışmakta, 

• Maksimum kapasitenin %150’sine kadar güvenli yük değerine sahip,  

• Yüksek ölçüm çözünürlüğünde, 

• 600 kN kapasiteli yük hücresi, ±600 kN kapasitesinde ve ISO 7500-1 standardına göre sınıf 

0.5 ve daha iyi hassasiyete sahiptir. 

• Ergonomik yapısı sayesinde kolay sökülüp takılabilmektedir. 

Test Uygulamaları: 

Hemen hemen her endüstri ve uygulama için uygun olup, 

• Biyomedikal 

• Otomotiv 

• Elektronik 

• Plastik 

• Metaller 

• Kompozitler 

• Yapı 

Malzemelei, 

• Tekstil vb. 
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600 KN SERVO HİDROLİK UNIVERSAL TEST 

CİHAZI, EDC kontrolör ile kontrol edilmektedir. Bu 

sistem 1975 yılından bu yana hidrolik ve 

elektromekanik sistemleri “dijital kapalı çevrim 

(closed-loop control) metodu” ile kontrol eden 

dünyanın en hassas elektronik kontrol sistemleri 

ile aynı performansı göstermektedir.  

EDC Kontrolör, yüksek teknolojiye sahip  

        (Temsilidir.) 

test makinalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Özellikle veri toplama ve kapalı çevrim 

(geri besleme) kontrolü için tasarlanmış güçlü ve etkin bir sistemdir.  

EDC kontrolör, statik ve dinamik test 

makineleri için dizayn edilmiştir. Günümüzde, 

statik ve dinamik test makinalarında yaygın 

olarak kullanılan en güvenilir cihazdır. Eyleyiciyi 

(actuator), servo motor, step motor, servo valf 

vb. gibi kontrol edilebilir aygıtları kontrol eden 

çıkış kanalına ek olarak, temel bir test 

makinasında bulunan tüm ölçüm kanalları 

cihazın üstünde mevcuttur. Yüksek veri transfer  

        (Temsilidir.) 

hızı ile haberleşme altyapısına sahip kontrol elektroniği; 2500 Hz (2.5 kHz) ayarlanabilir ham 

veri toplama ve işleme hızına sahiptir. Veri işleme sıklığı ayarlanabilir özelliktedir. 800 MHz iç 

haberleşme hızına sahiptir. Bağlı tüm sensörler üzerinden Kapalı Devre Çevrim Kontrol Sistemi(PID 

kontrol) ile test ve uygulamalar yapmaktadır. Elektronik kontrol birimi dahili 2,3 adet harici, 1 adet 

RS232-485 ve 1 adet debug kanalına sahip olarak 7 adete kadar sensörü kontrol etmeye elverişli 

yapıda olup 7 kanallıdır. İki elektronik kontrol biriminin haberleşmesini sağlayarak senkronize ve tek 

bir kontrol birimi gibi hareket etmesini sağlayacak haberleşme kanalı bulunmaktadır. 

ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ: 
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Elektronik kontrol birimine bağlanan sensörlerin her birini ayrı ayrı 2500 Hz (2.5 kHz) veri 

hızında kontrol edebilmektedir. Yeni Nesil Elektronik I/O Bus Terminal alt yapısı sayesinde elektronik 

kontrol birimine bağlanan tüm sensörler 

(ekstensometre, yük hücresi, ısı sensörleri,  

LVDT’ler vb.) sistem tarafından otomatik 

tanınmakta, limitleri otomatik olarak 

algılanmakta ve otomatik kalibrasyonları 

yapılabilmektedir. Bu özelliğin yanında sistem 

üçüncü parti sensörlerin manuel 

kalibrasyonuna da izin vermektedir. Elektronik 

kontrol ünitesinin sensör ölçüm çözünürlüğü  

        (Temsilidir.) 

yük ölçümü için 10.000.000 adım, diğer fiziksel sensörler için kanal başı 20 bit’ dir. 

 Debug kanalı, birden fazla aynı marka elektronik kontrol biriminin birbirleriyle 

haberleşmesini ve sistemin senkronize olarak kontrol edilmesini sağlamaktadır. Debug kanalı ile bağlı, 

haberleşen elektronik kontrol birimleri master – slave algoritması ile çalışarak çoklu sistem test 

sistemlerinin eş zamanlı senkronize test ya da hareketlerini kontrol edebilmektedir. Bunun yanı sıra 

elektronik kontrol ünitesinin talep üzerine eklenecek opsiyonel kanalları, “video ekstensometre, lazer 

ekstensometre, otomatik ekstensometre, clip-on ekstensometre, LVDT, strain gauge, ısı sensörü, yük 

hücresi ve pozisyon sensörü” çalıştırabilme özelliğine sahiptir.  

Elektronik kontrol birimin kararlı ve bağlı tüm sensör verilerinin sensör bazlı saklanabilmesi 

amacıyla test sistemine adaptasyonu özel elektronik kart içeren sensör soketleri (eeprom) ile 

yapılmaktadır.  Sensörler (yük, deplasman ölçer vb.) Eeprom ile kontrol birimine bağlanmakta, tüm 

kalibrasyon –parametre verilerini ve lineerizasyon katsayılarını hafızasında tutabilmektedir, kontrol 

birimi değişse dahi veri kaybı yaşanmamaktadır. Sensör soketlerinin üzerinde ayar ve kalibrasyon 

verilerini değiştirebilmek ya da yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu bulunmaktadır. 

Elektronik kontrol biriminin bilgisayar ya da yazılım ile haberleşmesi, kullanıcı isteğine bağlı olarak Lan 

(Ethernet) ve Usb portu aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca kontrol birimi harici olarak iklimlendirme 

ve/veya ısıtma kabini bağlanabilme özelliğine sahiptir.  
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 Servo kontrollü hidrolik çekme test cihazı P.I.D. kontrollü otomatik deneyler ıçın kullanılabilir 

ileri düzey bir üniteden oluşmaktadır. Kapalı döngü sayesinde yük ve deplasman kontrollü 

ölçümler yapılmasına olanak sağlamaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 29) 

 Servo kontrollü hidrolik çekme test cihazı PID kontrolörü ve veri toplama frekansı 1000 Hz'  

olmaktadır. Yükleme, boşaltma ve düşük döngülü dinamik deneyler için yük gövdelerine 

gerekli yağı uygun miktar ve basınçta sağlamaya yönelik tasarlanmış olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 2,  Madde 30) 

 Veri toplama ve kontrol sisteminin tüm işlemleri ön paneldeki dokunmatik 240*320 LCD 

ekrandan veya bilgisayardan kontrol edilebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 31) 

 Sistemde 2 ekstra analog kanal olmaktadır yük hücresi, basınç veya deplasman transduseri gibi 

farklı sensörler bağlanabilmektedir. Bir adet TTL deplasman transduser girişi de gövde 

deplasman ölçümü için ayrılmış olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 32) 

 Güç ünitesi Ethernet üzerinden bilgisayara bağlanarak gelişmiş deneyler, veri toplama ve 

raporlama olanağı sağlamaktadır. Numunelere L VDT veya ekstensometre bağlanarak Elastisite 

modülü, Poisson Oranı ve sıkıştırılabilirlik parametreleri kolayca ve doğru bir bir şekilde 

belirlenebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 33) 

 Son deneyin tüm test parametreleri ve sensör kalibrasyon değerleri kontrol ünitesinde 

otomatikman kaydetmektedir. Güç ünitesinde her gövde için ayrı soğutmalı basınç güvenlik 

valfı bulunmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 34) 

RMC El Kumanda Konsolu:  

Kullanıcı için kolay kullanımın sağlanması amacıyla test cihazları ile 

birlikte RMC El Kumanda Konsolu verilmektedir. El Kumanda 

konsolu; yük ve deformasyon değerlerini test esnasında 

gösterebilecek, test hızı ayarı, hareketli başlığı kumanda edebilecek 

ve yukarı-aşağı yönde hızlı hareket ettirme, çenelerin pozisyonunu 

ayarlayabilme ve açma/kapama, maksimum minimum limit 

durdurma, deformasyon kapasitesine ulaşıldığında otomatik 

durdurma özelliklerine sahip altyapıdadır. Piston/Çapraz başlık 

hareket yönü ve hızı kontrol edilebilmektedir. Ayrıca sistemin genel 

fonksiyonları (menüler arası geçiş gibi) kumanda konsoluyla  

          (Temsilidir.) 



 
 
 
 
 

9 BESMAK® Malzeme Test Cihazları| www.besmaklab.com 
 

 
 
 

bilgisayara gerek kalmaksızın yapılabilmektedir. El tipi kumanda konsolu sayesinde aktüatör hareketi 

gerek sabit hız kontrollü olarak gerekse kullanıcı ayarlı pozisyon kontrollü olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Acil durumlarda kullanıcının müdahalesini hızlandırması amacıyla kumanda 

konsolu üzerinde acil durdurma butonu bulunmaktadır. Elektronik kontrol birimleri ile senkronize 

çalışma altyapısı sayesinde, konsol bilgisayar yazılımı üzerinden kontrol edilebilmektedir. Mıknatıslı 

yapısı sayesinde herhangi bir metal kısma tutturulabilmektedir. Tek ele ile kolayca taşınabilir 

230x130x30 mm boyutlarına sahiptir. 

 

 

 

BESMAK tarafından geliştirilmiş Universal Malzeme Test Yazılımı ile pek çok test ve uygulama 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Universal ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde statik 

ve dinamik yapıdaki, çekme, basma, eğilme, kırılma tokluğu, çatlak ilerleme kontrollü deneyler, 

yırtma ve kullanıcı tanımlı tekrarlı düşük frekanslı tekrarlı yüklemelere (yorulma) elverişlidir. Besmak 

Malzeme Test cihazları ile birlikte tüm testler için uygun yazılım sağlanmaktadır.  

Besmak Malzeme Test Cihazları ile birlikte sağlanan Besmak Universal Test Yazılımı; raporlama, 

istatistiksel bilgi verme (maksimum kuvvet, minimum kuvvet, standart sapma vs.), Akma noktası 

(yield point), Enerji (tokluk), yarım ve tam döngü, değerlerini verebilmektedir. Raporda kabul – red 

aralıkları girilebilmekte, ayrıca yazılım re-analiz (daha önce yapılmış olan test bilgilerinin bilgisayar  

(Temsilidir.) 

BESMAK UNİVERSAL TEST YAZILIMI:  
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belleğinden çağırılıp farklı parametrelere göre yeniden değerlendirilmesi) özelliklerine sahip bir 

altyapıdadır. Yazılım Türkçe, İngilizce ve Almanca gibi dilleri de kapsayacak 10 farklı dil seçeneğine 

sahiptir. Aynı rapor üzerinde aynı teste ait 4 adet grafik çizilebilmektedir.(Yük – uzama ve Gerilme – 

zaman gibi ) Rapor üzerinde kabul ret alanı girilebilmekte, Rapora fotoğraf veya logo 

eklenebilmektedir. Yazılım ile ayrıca ön yükleme (preload) veya ön çevrim (precycle) yapılabilir 

özelliktedir. Testlerin anlık verileri, grafikleri ile sonuçları yazılım penceresinde gözlemlenebilmekte; 

sonuçlar ve grafikler bilgisayar ortamında saklanabilmekte ve çıktı alınabilmektedir. Yazılım 

firma/kuruma göre kişiselleştirilebilmekte, istenilen sonuçlar çıktı ekranına yansıtılabilmektedir. 

Bilgisayar programı Windows işletim sistemleri ile uyumlu biçimde çalışabilir. 

 Kullanıcı dostu çalışma algoritmasına sahip Besmak Universal Test Yazılımı, metot bazlı 

çalışma yapısına sahip olarak; ayar/test parametrelerini metot şeklinde bilgisayar hafızasına kullanıcı 

tanımlı olarak kaydedilebilmektedir. Teste başlamadan önce bu metotlar açılıp test süreci hızlı bir 

şekilde başlatılabilmektedir. 

Piston/hareketli çaprazbaşlık hareketi 

bilgisayar yazılımı sayesinde tek tuşla rahatça 

yapılabilmektedir ve piston/hareketli 

çaprazbaşlık test sonlandığında test 

ayarlarından belirleyebileceğimiz bir hız veya 

otomatik geri dönüş özelliği sayesinde ilk 

konumuna dönmektedir. Zamana bağlı olarak 

istenilen konuma gönderilip orada sabit 

durabilmektedir. Test ayarları ve cihaz 

ayarları yazılım sayesinde basit bir şekilde 

yapılabilmektedir. Ayrıca yazılım çoklu dil  

          (Temsilidir.) 

desteklemektedir ve uzaktan yardım ile firmamız tarafından 7/24 online destek sağlanmaktadır. 

Yazılım ile bilgisayar arasındaki haberleşme, Lan (Ethernet) ve Usb portu aracılığı ile 

yapılabilmektedir. 

 Pek çok uygulama ve özelliği tek bir test yazılımında birleştirmeyi başarmış olan Besmak 

Universal Test Programı sayesinde; 

 Geniş kapsamlı modüler yapıya sahip olarak tek yazılım ile pek çok test uygulaması 

gerçekleştirilebilmektedir.  
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 Düz, silindir ve nervürlü metal malzemelerin TS EN ISO 6892-1 standardına uygun olarak kopma 

yükü, kopma uzaması, maksimum yük, maksimum uzama vb. verilerini sunabilecek çekme, 

akma testlerini yapabilmektedir. 

 Yük, deplasman, deformasyon ve stress kontrollü uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. 

 Elektronik Kontrol birimine bağlanan tüm sensörler (ekstensometreler, yük hücreleri, LVDT’ler 

vb.) yazılım tarafından otomatik tanınmakta, limitleri otomatik olarak algılanmakta ve otomatik 

kalibrasyonları yapılabilmektedir. 

 Kontrol birimleri ve yazılım, bağlı tüm sensörler üzerinden ölçümleme ve test kontrol 

altyapısına sahip ve izin verir yapıdadır.  

 Otomatik kontrollü, manuel kontrollü, üçgensel – dörtgensel ramp – artımsal kontrollü, 

kullanıcı tanımlı adımsal ve düşük döngülü tekrarlı yüklemeleri gerçekleştirebilecek, dinamik ve 

statik modüllere sahip ve tüm bu kontrollere izin verir yapıdadır. 

 Yazılım yük, deplasman ve deformasyon (gerinme) kontrollü olarak bekleme, yükleme ve 

boşaltma kontrollü deneyler gerçekleştirebilmektedir. 

 Kullanıcı tanımlı adımsal yükleme modülünde kullanıcı sonsuz sayıda adım ve bekleme süreleri 

girilebilmekte (Kullanıcı tanımlı adım adım deney prosedürü oluşturma alt yapısına sahip 

olarak), girilen adımları döngü özelliği ile tekrar halde uygulayabilmektedir. (tekrarlanabilir, 

yükleme – boşaltma, sabit yükte bekleme ) 

 Kullanıcı tanımlı adımsal yükleme 

– Bileşen Modülü sayesinde 

pozisyon ya da strain kontrollü 

yük hedefine ya da yük kontrollü 

pozisyon ya da strain hedeflerine 

gidebilmekte ve bağlı tüm 

sensörler üzerinden alınan 

verilere göre sabit kontrollü 

bekleme 

gerçekleştirebilmektedir. 

 Gelişmiş modüler yapısı ile ileride  

(Temsilidir.) 

uygulanabilecek stress extrapolation ve stress relaxation için mevcut strain ve kuvvet 

parametrelerine göre ileriye yönelik ölçüm tahmini(yük düşüm oranı vb.) 
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gerçekleştirebilmektedir. 

 Uzun süreli test uygulamaları için kullanıcı tanımlı periyodik kayıt özelliğine sahiptir. 

 Kullanıcı tanımlı ölçüm sensörleri üzerinden test parametreleri tanımlamaya uygundur. 

 Kullanıcı tanımlı formül (aritmetik, trigonometrik vb.)tanımlama altyapısına sahip ve 

tanımlanan formül parametreleri üzerinden test kontrol, gerçek zamanlı ölçümler ve grafik 

eksenleri oluşturulabilmektedir.  

 Yazılım, kullanıcı tanımlı, farklı sensör konfigürasyonuna sahiptir. 4 adet alt makine sistemini ve 

her bir alt makina altında 16 adet sensör konfigürasyonu sunmaya elverişli yapıdadır. Makina 

konfigürasyonları arası geçişler otomatik olarak yapılabilmektedir. 

 Kullanıcı tanımlı oluşturulan metotlar ilgili alt makina konfigürasyonlarını da saklayabilmektedir 

ve açılan metot ile birlikte ilgili alt makina ayarları otomatik olarak gelmektedir. 

 Yazılım içerisindeki alt makine konfigürasyon menüsü yetkisiz girişlere izin vermeyen yapıda ve 

parola korumalıdır. 

 Test sonuçları ve grafik değerleri SI ve Metric birimlerde aktarılabilmektedir. 

 Dahili deplasman ölçüm sistemini ekstensometre gibi kullanabilme alt yapısına sahiptir. 

 Uygulanan testlerde, gerek seri özelliği sayesinde bir grafik ekranında pek çok test, gerekse 

münferit testler oluşturmaya elverişlidir. 

 Veriler grafik ekranına aktarılabilmekte ve grafik eksenleri kullanıcı tarafından istenilen şekilde 

değiştirilebilmektedir.  

 Yazılımda sensörler kullanıcı tanımlı olarak seçilebilmektedir, seçili sensör isimleri 

değiştirilebilmektedir, gerçek zamanlı veri alınabilmektedir ve kullanıcı tanımlı olarak ölçüm 

ekranına aktarılabilmektedir. 

 Yazılım aynı test üzerinden en az 2 farklı grafik ekranı tanımlamaya elverişli yapıdadır. Ekran 

üzerinden eksenler seçilebilmektedir, eş zamanlı olarak grafik çizimine izin verir yapıdadır.  

 Yazılım grafik üzerinde herhangi bir nokta seçildiğinde; kopma uzama oranı, toplam uniform 

uzama oranı, yük/gerilme, şekil/birim şekil değiştirme değerlerini göstermektedir. 

 Bir parti içerisinde birden fazla numuneye deney yapıldığında istenildiğinde her bir numuneye 

ait grafik görülmektedir. 

 Deney numunelerinin elastik bölgedeki doğrunun eğimi (elastisite modülü) verilmektedir. 

 Raporda kullanıcı isteğine bağlı olarak kurum logosu ve gerekli detaylar eklenebilmektedir.  

 Cihaz ve yazılımı, çalışma güvenliği açısından aşırı yük koruma sistemine sahiptir. 

 Cihaz ve yazılımı, deney başlangıcında otomatik olarak sıfırlama yapabilmektedir. 
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 Cihaz ve yazılımı, otomatik yenildi (kopma) algılama sistemine sahiptir.  

 Cihazın, test sonunda istenildiği takdirde otomatik olarak geri dönme özelliğine sahiptir. 

 Yazılım dahili olarak otomatik güncelleme özelliğine sahip olmaktadır. Bu özellik kullanıcı 

isteğine bağlı olarak kullanılmaktadır. 

 Yazılım lisanslı olarak, süresiz kullanıma uygun sağlanmaktadır. 

 Her bir numune takımına ait veriler ayrı ayrı dosyalara saklanmaktadır, diğer bir deneye 

geçildiğinde bilgiler silinmemektedir. Deney raporunda; asgari deney numunesinin tanımı, 

malzemenin özellikleri, laboratuvar numarası, numuneyi gönderen, ilgi yazı tarih ve sayısı, 

deney tarihi, deney numunesinin tipi, deney numunesinin hazırlanış şekli, uzamanın nasıl 

ölçüldüğü, deneyi yürüten kişilerin unvanı ve imzaları ve deney sonuçları görülebilmektedir. 

 Test yazılımında numuneye ait ölçülerin kolaylıkla girilebilmesi adına yazılım içerisinde 

açıklayıcı numune görsel animasyonu olmaktadır. Ve hangi ölçü yazılacağı görseller ile otomatik 

olarak sunulmaktadır. 

 Üniversal Deney Yazılımı Güçlendirilmiş Çelik Malzemelerin çekme dayanımı ve Betonun 

ön gerilimini test etmek üzere geliştirilmiş olmaktadır. Yazılım, cihaz kontrolü, veri toplama, 

bunların kaydı ve raporlama hazırlığını içermektedir. Kullanıcı kendi raporunu 

hazırlayabilmektedir ve sonuçlarını Microsoft Excel ortamına gönderebilmektedir. (Teknik 

Şartname Ürün 2,  Madde 35) 

 Yazılım numune boyu, yüksekliği, çapı ve ölçüm boyu girişine izin vermektedir ve kullanıcı 

daha sonra başlat komutunu verebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 36) 

 Numunelerin hesaplanan çapı, deneyden önce demirinin yoğunluğu hakkında kullanıcıya 

bilgi vermektedir, yazılım, kopma gerçekleşene kadar devamlı olarak yük, gerilim ve uzama 

yüzdelerini yenileyebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 37) 

 Cihaz, deney bittiğinde akma noktası hesaplamaktadır ve ekranda göstermektedir.Her rapor 14 

farklı çapın girildiği 42 numuneli grupları içermektedir, Rapor tüm standart sınırlarını ve 

kolayca örnek kabul edilebilir olup olmadığını kontrol etmektedir. Limitler min. akma, min. 

çekme, min. kopma uzaması değeri, çekme&akma... vb. Kullanıcı daha ileri muayeneler 

için grafikte yakınlaştırma yapabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 38) 

 Ekstensometre kullanmayan deneylerde manuel tamamlanan deneyler ile kopma uzaması 

değeri senkronize edilebilmektedir. ((Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 39) 

 Cihaz ekrandaki grafik verisi deney sırasında aynı anda yenilenmektedir Yük değerleri her 100 

milisaniyede bir yinelenen yüksek çözünürlüklü grafik olarak izlenebilmektedir. Grafikteki 
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24 farklı numune eğrisi farklı renklerde çizilebilmektedir veya kullanıcı tercih edilen 

herhangi bir eğriye vurgu yapabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 40) 

 Yakınlaştırma-Uzaklaştırma ve sürükleme, mause ile kolayca yapılabilmektedir eğrilerin tepe 

değerleri grafik üzerinde işaretlenebilir ve kullanıcı yüksek çözünürlüklü grafik üzerinde 

herhangi bir ortak yük değeri alabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 41) 

 Cihazda gerektiğinde bellekte sık kullanılan metinleri kaydetmek ve onları hatırlatmak 

mümkün olmaktadır. Laboratuvar yeri ve adı, tipi ve çok kullanılan örneklerin boyutları gibi 

sık kullanılan bilgiler bellekte tutulmaktadır ve uygun bilgi kutusu tıklanıp menüde sık 

kullanılan metin seçilerek otomatik olarak yazılabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 

42) 

 Cihazda daha önce yapılan deney verileri erışım ve kullanımını kullanıcı, daha önce 

tamamlanan deney verilerine ulaşabilmektedir, aynı yapı ve özelliklerde yem rapor 

oluşturabilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 43) 

 Yazılım aracılığıyla deney parametrelerini düzenlemek mümkün olmaktadır tüm deney 

parametreleri yazılımla uzaktan değiştirilebilmektedir. Kullanıcı tarafından belirtilen tüm 

deney parametreleri, deney prosedürü başlamadan önce cihaza indirilmektedir. Önceden 

tanımlanmış cihaz parametreleri deney sonuçlarında bir hataya neden olmamaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 2,  Madde 44) 

 Grafik çıkışları ve raporlar MS Excel çalışma sayfası olarak kaydedilebilmektedir Deney sonucu 

parametreleri ve grafikler düzgün olarak MS Excel çalışma sayfasına, kullanıcıların veri ve 

grafikleri farklı düzenleyebilmesi için kolayca aktarılmaktadır. Rapor ve grafik şablonları 

düzenlemek için Maksimum Esneklik Kullanıcı kendi özel rapor şablonu ve MS Excel 

grafik düzenini tasarlayabilmektedir. Yazılım bölümünde kullanıcı, hangi verilerin çalışma 

sayfasındaki hangi hücrede gösterileceğini tanımlayabilmektedir Bu nedenle özel tasarım 

deney sonuçlarını izlemek mümkün olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 45) 
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•  

 

Besmak Marka BMT-S Serisi test cihazları ve tüm 

aksesuarları bütünleşik ve senkronize çalışmaya 

elverişli olup, kullanıcı verimliliğini, üretkenliğini ve 

fonksiyonelliğini arttırır yapıda ve çekme, basma 

ve eğilme testleri için uygun yapıda tasarlanmıştır. 

Sistem ve aksesuarları için rijitlik kaybı minimum 

seviyededir. 

Test sistemleri ile test standartlarına ya da kullanıcı 

taleplerine bağlı olarak yüzlerce aksesuar 

seçilebilmekte ve sisteme entegre 

edilebilmektedir. 

 

          (Temsilidir.) 

Hidrolik Basınç Ayarlanabilir Çene Sistemi:  

 

Cihaz ile birlikte 600 kN kapasiteli, kaynaksız yapıda, tek parça bloktan imal edilmiş hidrolik çene 

takımı verilebilmektedir. Çekme çeneleri numune üzerinde dolaylı yükler oluşturmayan, statik ve 

dinamik uygulamalara izin veren, hidrolik, V yataklı yandan sıkmalı, kullanıcı tanımlı basınç 

ayarlanabilen yapıdadır. Hidrolik çeneler silindirik ve düz tipte numuneleri tutmaya elverişlidir. 0-30 

mm’ye kadar düz tipte numuneleri, 6-40 mm’ye kadar silindirik tipte numuneleri tutabilmektedir 

Çeneleri yerinden sökmeden aparat değişikliğine imkân veren geçiş adaptörleri ile birliktedir.  

Çene sistemi ile piston arasındaki bağlantı boşluksuz yapıdaki spiral washer aracılığı ile yapılmaktadır. 

Bu şekilde yüksek yüklere çıkan testlerde dahi mekanik sistemde gevşeme olmamaktadır. Hidrolik 

çene sistemi hassas merkezleme sistemine sahiptir. Merkezleme sistemi kullanıcı tarafından kolay bir 

şekilde tekrar ayarlanabilmektedir. Hidrolik çenelerin mesafe ayarı hem bilgisayar yazılımı hem de el 

tipi dijital kumanda ile otomatik olarak kontrol edilmektedir. 

 Hidrolik güç üniteli çenelerde numunenin çenelerden sıyrılması tamamen önlenmiş olup 

testlerde uzama sonuçları hatasız olarak alınmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde22) 

 Hidrolik çeneler kullanım kolaylığı ve güvenlik de sağlamaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  

Madde 23) 

APARAT VE FİKSTÜRLER:  
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 Kullanımı kolay tüm standartlara uygun çenelerle 8 mm ila 32 mm arasında numuneler test 

edilebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Temsilidir.) 

 

 Cihazla birlikte, 0-30 mm kalınlığında düz numuneler için 2 set çene takımı verilmektedir. 

(Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 26) 

 Cihazla birlikte, 13-40 mm kalınlığında yuvarlak numuneler için 2 set çene takımı verilmektedir. 

(Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 27) 

 

 

 

 

Basma Plakaları : 

 Cihazla birlikte, 128 mm çapında basma aparatı 

verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 25) 

 

 

 

(Temsilidir.) 
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Eğilme Deneyi Aparatı: 

 Cihazla birlikte, 30-500 mm numuneler için 1 set eğilme aparatı verilmektedir. (Teknik 

Şartname Ürün 2,  Madde 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Temsilidir.) 

 

Ekstensometre: 

 Cihaz ile birlikte bir adet ekstensometre verilmektedir. 

 
(Temsilidir.) 

 

 

 

 

 

 Diz Üstü Bilgisayar; Asgari özellik: Diz Üstü Bilgisayar; Asgari özellik: i7-10750H 

işlemcili, 16 GB RAM, 512 GB Ssd Harddisk, 4 GB GTX1650 ti Ekran kartı ( Intel HD 

Graphics ekran kartlı) özelliğine sahip olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 2,  Madde 46) 

DİĞER HİZMETLER: 
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3. KATALOG - BESMAK MARKA BCO-120/4 

MODEL 150 MM PLASTİK KÜP KALIP 

 

 
 

 
 

(Temsilidir.) 

 

 

 

 EN 12390-1, ASTM C39, standartlarına uygun olarak üretilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 3,  Madde 

1) 

 15x15x15 cm ölçülerinde olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 3,  Madde 2) 

 Sert plastikten imal edilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 3,  Madde 3) 

 Dayanıklı , geçirimsiz ve temizlenmesi kolay olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 3,  Madde 4) 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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4. KATALOG - BESMAK MARKA BCO-120/9 

MODEL 150 MMX 300 MM PLASTİK SİLİNDİR 

KALIP 

 
(Temsilidir.) 

 

 

 EN 12390-1 , ASTM C192, C470 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname 

Ürün 4,  Madde 1) 

 Kalıp 15X30 cm ebatlarında olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 4,  Madde 2) 

 Gövde Plastik Malzemeden Taban Çelik Malzemeden imal edilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 4,  

Madde 3) 

 Kalıp , numunenin kolay çıkarılabilmesi için menteşe ile gevşetilebilir özellikte 2 yana 

 açılabilir olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 4,  Madde 4) 

 Dayanıklı, geçirimsiz ve temizlenmesi kolay olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 4,  Madde 5) 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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5. KATALOG - BESMAK MARKA BCO-111 

MODEL ÖZGÜL AĞIRLIK TEST SETİ 

 

 
(Temsilidir.) 
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 EN 123 90-7, EN 1097-6 standartlarına uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 1) 

 Çerçevenin alt kısmında numunelerin hem hava da hem de suda tartılmasını sağlaymaktadır 

asansörlü platform sistemi olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 2) 

 Asansör platform sistemi, birbirine paralel dikey konumlu iki adet kromlu mil üzerinde 

hareket etmektedir. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 3) 

 Hareketi kolaylaştırmak amacıyla platform 4 adet rulmanla millere yataklanmış olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 5,  Madde 4) 

 Numene sepeti 200 mm çapında, 200 mm derinliğinde paslanmaz çelik malzemeden 

üretilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 5) 

 Cihaz; küp numune tutucu, 3,35 mm paslanmaz çelik 0200x200mm elek telli agrega sepeti, 

asma kancası ve plastik kovası ile birlikte verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 6) 

 Paslanmaya karşı elektrostatik fırın boyalı olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 7) 

 Ebatları 400x550x970 mm ( exbxy) olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 8) 

 Özgül ağırlık terazisi 30 kg kapasiteli olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 9) 

 0,5 kg hassasiyetli olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 10) 

 Terazinin geri aydınlatmaktadır LCD ekranı olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 11) 

 Cihazda 4 farklı ağırlık birimi seçeneği olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 12) 

 Terazide parça sayma, ağırlık birimi dönüşümü, % tartım gibi programlaı· olmaktadır. (Teknik 

Şartname Ürün 5,  Madde 13) 

 Alt-Üst Seviye Kontrolü (HI-OK-LO) olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 14) 

 Özgül Ağırlık Tartımı (Yoğunluk) özelliği olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 15) 

 Aşırı Yük ve Darbelere Karşı Dayanıklı olarak üretilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 

16) 

 Tuşlar ile Otomatik Kalibrasyon olanağı olmaktadır. 

 Şarj Edilebilir Akü veya Adaptör ile Kullanım imkanı olmaktadır (Teknik Şartname Ürün 5,  Madde 17) 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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6. KATALOG - BESMAK MARKA BCO-118/1 

MODEL 

SİLİNDİR NUMUNE BAŞLIKLAMA SETİ-ÇERÇEVESİ 

 
(Temsilidir.) 

 

 ASTM C617,C39 EN 12390-3, AASHTO T23 standartlarına uygun olmaktadır. dır (Teknik Şartname 

Ürün 6,  Madde 1) 

 Başlıklama aparatı çelik taban üzerine oturtulmuş dikey desteklerden oluşmaktadır. (Teknik Şartname 

Ürün 6,  Madde 2) 

 Set ;75, 100 ve 150 mm çaplı silindir numunelere uygun taban plakaları ile birlikte 

verilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 6,  Madde 3) 

 Ebatları yaklaşık 200x200x320 mm ( exbxy) olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 6,  Madde 4) 

 Ağırlığı yaklaşık 13 kg olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 6,  Madde 5) 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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8. KATALOG - BESMAK MARKA BCO-102 MODEL 

BETON YAYILMA TABLASI 

 

 
(Temsilidir.) 
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 EN 12350-5 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 1) 

 Yüksek ve çok yüksek akışkanlığa sahip beton karışımlar için kullanılabilmektedir. (Teknik Şartname 

Ürün 8,  Madde 2) 

 Huni 1,2 mm kalınlığında sacdan imal edilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 3) 

 Deney seti; huni, 700X700 mm boyutunda 2 adet akış tablası ve metal sıkıştırma 

tokmağından oluşmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 4) 

 Yayılma tablaları birbirine menteşe ile bağlanmış olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 5) 

 Yayılma tablasının üst plakası, 16±0,5 kg kütleye sahip olmaktadır ve tartılabilmesi için 

sökülüp takılabilir menteşeli olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 6) 

 Üst tablanın metal yüzeyine 210 mm çaplı, daire şekilli ve 2 adet birbirine dik 

merkezleme çizgileri olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 7) 

 Üst tablanın düşme yüksekliği 40 mm ±1 mm ile sınırlandırılmış olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  

Madde 8) 

 Huni; 130 ±2 mm üst çap, 200 mm ±2 mm alt çap,200 ±2 mm yükseklik ve 1,2 mm et 

kalınlığında paslanmaz çelikten üretilmiş olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 9) 

 Sıkıştırma tokmağı; 40x40x350 mm ölçülerinde metal malzemeden üretilmiş 

olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 10) 

 Yaklaşık ağırlığı 40 kg olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 8,  Madde 11) 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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10. KATALOG - BESMAK MARKA BAG-407 

MODEL 

LOS ANGELES CİHAZI 

 

 
 

 

 

(Temsilidir.) 
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 EN 1097-2, ASTM C131, C535, NF P18-573, UNE 83114, UNI 8520-19, CNR 

No.34 standartlarına uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 1) 

 Elektrik motoru tarafından yatay eksende döndürülen sert çelikten imal edilmiş iç 

çapı 711 mm, iç genişliği 508 mm olan silindir tambur ve elektronik kontrol 

ünitesinden oluşmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 2) 

 Tamburun Dönüş hızı 31-33 dev/dk olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 3) 

 Cihazın iç rafı, ASTM, AASHTO ve EN standartlarına uygun olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  

Madde 4) 

 Cihaz ile birlikte bilye seti verilmektedir. Bilyeler; En standartı için 47,6 mm nominal 

çaplı yaklaşık 440 gr 11 adet paslanmaz çelik olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 5) 

 Cihaz üzerindeki otomatik sayaç, kullanıcı tarafından ayarlanan devir sayısına 

ulaşıldığında makineyi otomatik olarak durdurabilir özellikte olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  

Madde 6) 

 Cihaz üzerindeki şalterli pozisyon kilitleme mekanizması, sayesinde kullanıcı , tambur 

ağzını yukarı pozisyonda sabitleyerek numune yerleştirme işlemini kolaylıkla 

gerçekleştirebilmektedir. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 7) 

 Cihaz, pozisyon kilitleme mekanizması devredeyken çalışmamaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  

Madde 8) 

 Numune boşaltmak için çelik tepsisi olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 9) 

 220 V, 50-60 Hz, 1 faz elektrikle çalışmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 10) 

 Yaklaşık 1000x900x1000 mm (exbxy) ölçülerinde olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 11) 

 Gücü 750 W olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 12) 

 Yaklaşık ağırlığı 350 kg olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 13) 

 İlgili firmamız Los Angeles Cihazı laboratuvara montajını ve tüm bağlantılarım yapıp 

ilgili eğitimleri tamamladıktan sonra çalışır vaziyette teslim etmektedir. Aksi halde 

cihazların kabulü yapılmamaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 14) 

 Cihaz 2 yıl ücretsiz garanti kapsamında olmaktadır ve ücreti karşılığı 10 yıl yedek parça 

ve servis garantisi olmaktadır. (Teknik Şartname Ürün 10,  Madde 15) 

 Menşeisi Türkiye’dir. 
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