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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 Motor ,  

 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: 0,01 MPa/s ile 60 MPa/s arasında ayarlanabilmektedir. 

Yük Ölçüm Hassasiyeti: ISO 7500-1 Standardına göre Sınıf 0,5  

Yük Ölçüm Çözünürlüğü: ≥10.000.000 adım  

Test Hızı: 0.01 mm/dak. - 100 mm/dak. arasında kesintisiz ayarlanabilir.  

Piston Strok’u: ≥590 mm 

Hız Ölçüm Hassasiyeti: %±0,5 

Deplasman Ölçüm ve 

Kontrol Çözünürlüğü: 

0,001 mm (SSI Tip, Piston içine gömülü, Temassız Deplasman Sensörü ile) 

Dikey Test Açıklığı: ≥ 1400 mm (Aparatlar bağlı olmadan) 

≥ 600 mm (Çeneler arası açıklık) 

Yatay Test Açıklığı: ≥ 590 mm (Kolonlar Arası Ön genişlik) 

≥ 340 mm (Kolonlar Arası Yan genişlik) 

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

 

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 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.  

 Tüm ulusal ve uluslararası standartların 

gereksinimlerini karşılar veya daha iyi özellikleri 

ile; TS EN ISO 6892-1, ASTM, BS, DIN, EN ve 

AFNOR standartlarına uygun, 

 Kullanıcı üretkenliğini ve konforunu arttıran, 

rahat çalışma yüksekliği ve ergonomik kontrol 

yapısı, 

 Birden fazla acil durdurma I/O konfigürasyonuna 

sahip olan elektronik kontrol birimi, pek çok acil 

durdurma butonun bağlanması için uygun 

yapıdadır. Bu sebeple operatörün acil durumlar 

karşısında cihazın hangi tarafında olur ise olsun 

hızlı müdahale edebilmesini sağlamak için; cihaz 

üzerinde en az 1 adet acil durdurma butonu 

bulunmaktadır. 

GENEL ÖZELLİKLER: 
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 Hemen hemen her uygulama veya endüstride test gereksinimlerini karşılayan binlerce 

aksesuar: biyomedikal, otomotiv, elektronik, plastik, metal, kompozit, elastomer, havacılık, 

tekstil ve daha birçoğu, 

 Gelişmiş kullanım ve üretkenlik için gerçek zamanlı veri ekranlı, çok fonksiyonlu, akıllı tuş 

takımlı ve numune koruma alt yapısı ile Akıllı kumanda konsoluna sahiptir. 

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. 

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, 

 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 

 

 Elastomer ve Kauçuk, 

 Yapı Malzemeleri, 

 Tekstil ve daha birçoğu, 
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BESMAK BMT – S SERİSİ 600 kN KAPASİTELİ SERVO HİDROLİK  UNIVERSAL ÇEKME TEST 

CİHAZI, BESMAK menşeili 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.  

BESMAK 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.  

BESMAK 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 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. 

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 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 

ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ: 
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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.  

 

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 

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. 
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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 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. 

  

 

 

BESMAK UNİVERSAL TEST YAZILIMI:  
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 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 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.  

 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. 
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 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 uygulanabilecek stress extrapolation ve stress relaxation 

için mevcut strain ve kuvvet parametrelerine göre ileriye yönelik ölçüm tahmini(yük düşüm 

oranı vb.) 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.  
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 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.  

 Yazılımın grafik ekranı üzerinde büyütülebilir (zoom) ve ayrıca grafik üzerinde herhangi bir 

nokta seçildiğinde o noktaya ait tüm gerçek zamanlı veriler izlenebilmektedir. 

 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. 

 Sonuçlar gerek kullanıcı tanımlı tanımlanan rapor formatında (grafiksel) gerekse ham 

veriler (grafiksiz) şeklinde “excel-csv” formatında ve PDF şeklinde alınabilmektedir. Bu 

dosyalar her bir numune için ya da numune ailesi için yaratılabilmektedir. Bu sayede test 

esnasında elde edilmiş olan tüm veriler birçok programa aktarılabilerek farklı programlarda 

ileri düzey analizler gerçekleştirebilmeye imkan tanımaktadır.  

 Yazılım ile 20 adet test sonucu aynı grup altında toplanabilmektedir ve toplanan bu 

sonuçların grafiksel verileri üst üste seriler şeklinde çizilerek tek bir rapor altında 

sunulabilmektedir. 

 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. 

 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. 

 

 

 



 
 

11 BESMAK® BMT – 600S Servo Hidrolik Unıversal Çekme Test Cihazı | www.besmaklab.com 

 

  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARAT VE FİKSTÜRLER:  
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Tutucu setleri; silindir numuneler için 6-14 mm, 14-24mm, 24-32 mm, 32-40 mm 

aralıklarında ve düz numuneler için 0-10 mm, 10-20 mm, 20-30 mm ile  en az 100 mm kavrama 

yüksekliğine sahiptir. Verilmekte olan hidrolik çeneler ile birlikte bu çenelerin kullanımını 

sağlayacak bir hidrolik kontrol ünitesi de beraberinde verilmektedir. Montaj- demontaj için gerekli 

alet takımı çene ile birlikte verilmektedir. 
 

 

Basma Plakaları : (opsiyonel) 

 

Test cihazı ile birlikte 1 adet 600 kN dayanımı olan, 

farklı çaplarda basma plakaları ve bağlantı aksesuarları 

verilebilmektedir.(kullanıcı talebine göre 

değiştirilebilmektedir.) 

 

 

 

 

Eğilme Deneyi Aparatı :(opsiyonel) 

 

Cihaz ile birlikte 1 adet, 3 nokta ve 4 nokta eğme test aksesuarı verilebilmektedir. Bu test 

aksesuarının numune ile temas eden uçları 30 mm çapa sahiptir. Ayrıca alt tabla destekler arası 

mesafesi 400 mm’ye kadar ayarlanabilmektedir. 4 nokta eğilme fikstürü 200 mm’ye kadar 

ayarlanabilmektedir. (kullanıcı talebine göre değiştirilebilmektedir.)  

Aparatların tamamı test cihazına kolay ve hızlı bir şekilde monte ve demonte edilebilmektedir. 


