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BESMAK® Melzeme Test Makineleri
Besmak Malzeme Test Makinaları kurulduğu ilk günden bu yana sürekli gelişmeyi kendine amaç edinmiş ve
malzeme test sektöründe ileri teknoloji kullanarak, müşterilerine kaliteli hizmeti sunmayı prensip haline
getirmiş ve bu sayede bir dünya markası olmayı başarmıştır. Dünya standartlarında ürettiğimiz malzeme
test makinalarının üretimini, modern ve gelişmiş cihazlarla, Ar-Ge, üretim ve kalite kontrol mühendislerinin
liderliğinde 6300m² kapalı alana sahip Ankara’da bulunan fabrikamızda sürdürmekteyiz.
Ü� retimin % 70′ini Amerika, Almanya ve İ�ngiltere’de bulunan ve kendi sektöründe lider konumda olan firmalara
ihraç etmekteyiz. Aynı zamanda malzeme test makinaları sektöründe Ortadoğu pazarının da en büyük
sağlayıcısı konumundayız. Bunların yanı sıra Türkiye’de Tübitak, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İ�şleri,
Türk Standartları Enstitüsü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, TAİ� ve ODTÜ� , İ�TÜ� , YTÜ� gibi
birçok üniversite ile de ortak özel projeler yürüterek ülkemizde üretimi gerçekleşmeyen birçok makinayı
yüksek mühendislik kullanarak ürettik ve bu sayede referans listemizi taçlandırdık.

Yine ülkemizde özel sektörde bulunan ve kaliteli makinalar ile kusursuz testler yaparak yüksek üretim verimini
ve kalitesini hedefleyen kompozit malzeme üreticileri, plastik-lastik üreticileri, demir-çelik üreticileri, otomobil
parça üreticileri, yay üreticileri, savunma sanayi parça üreticileri, kimyasal üreticileri, medikal malzeme
üreticileri ve birçok üretici firma için özel test makinaları üretmekteyiz. Ü� rün yelpazemizde bulunan neredeyse
her makine özel üretimdir örnek olarak dünyada 3 adet bulunan elastomer mesnet test makinasının bir 4.sünü
ülkemizde ürettik.
Aynı zamanda Besmak Malzeme Test Makinaları hem Türkiye’de mühendisliğin çok kaliteli ve üst düzey
yapılabileceğini ispat etmiştir hem de ülke sermayesinin yurt dışına çıkmasına engel olmuştur.
Sonuç olarak biz Besmak olarak hedefimizi her zaman en üst düzeyde tuttuk ve bu hedefi başarmaya çalıştık,
şöyle bir yaptığımız işlere baktığımızda bunu başarmış görünüyoruz ancak bizim için şimdi sıra çıtayı daha da
yükseltmekte.
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Electromechanical Universal Testing Systems
BESMAK BMT-E Serisi Servo Elektromekanik sistemler AC yapıda olan servo motor – servo sürücü,
boşluksuz yapıdaki elektromekanik tahrik sistemi ve BESMAK EDC elektronik kontrol ünitesi
kurgusuna sahip, yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik temeline dayanan, hidrolik yağ gereksinimi
duymayan, bakım masrafları düşük ve çevreciliğiyle öne çıkan sistemlerdir.

Elektromekanik
Universal Test Cihazı
ilgili çene ve aparatlar
kullanılarak birçok
testi standartlara
uygun olarak
gerçekleştirebilmektedir.
Aparatların tamamı
Universal Test Cihazına
kolay ve hızlı bir şekilde
monte ve demonte
edilebilmektedir.

40+
10+
150+
20+
25+

Tamamlanmış Proje

Ödül

Fırma

İhracat Yapılan Ülke

Tecrübe

İçİndekİler
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GENEL VE TEKNİ�K Ö� ZELLİ�KLER
YÜ� K HÜ� CRELERİ�
ELEKTRONİ�K KONTROL Sİ�STEMİ�
APARAT VE Fİ�KSTÜ� RLER
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Genel Özelikler

BMT – E Serisi
Kapasite
Gövde Yapısı:
Elektronik Kontrol Ü� nitesi:
Kontrol Ö� zellikleri:
Cihaz Yazılımı:
Cihaz Uygulamaları:
Yük Ö� lçüm Hassasiyeti:

≥ ±5 kN Kapasiteli

≥15 KN/mm Rijitliğine ve Yüksek Dayanıma Sahip, Çift Kolonlu,
Tek Test Alanlı, Çift Vidalı Milli ve Her Vidalı Mil için Çift
Yataklama Miline sahip, Zemin Ü� stüne Oturan Yapıda

Dahili 800 MHz haberleşme ve 1 kHz veri toplama ve işleme hızına
sahip, yeni nesil BESMAK EDC Elektronik Kontrol Ü� nitesi,

• Servo Motor Tahrikli Servo Elektromekanik,
• BESMAK EDC Elektronik Kontrol Ü� nitesi,
• El Kumanda Konsolu,
• Bilgisayar üzerinden kontrol,
• Besmak Universal Test Yazılımı,

Besmak Universal Test Yazılımı
(Yük, Deplasman ve Deformasyon(Strain) vb. kontrollüne uygun)
Besmak Universal Test Yazılımı ile yük, deplasman ve deformasyon(strain) kontrolüne izin verir yapıda çekme, basma,
eğilme, kısa süreli creep, stress relaxation gibi testlerin yanı sıra
tekrarlı yüklemelere elverişlidir. Eklenebilecek fikstürlerle bu
testler gerçekleştirilebilmektedir.
Toplam Kapasitenin 1/1’inden 1/500’üne kadar TS EN ISO
7500-1 Standardına göre Sınıf 0,5

Test Hızı:

0.0005 mm/dak. - 1400 mm/dak. arasında kesintisiz ayarlanabilir.

Deplasman Ö� lçüm Çözünürlüğü:

0,0003 mm (Dahili Encoder Sistemi ile)

Geri Dönme Hızı:

Hız Ö� lçüm Hassasiyeti:

Tekrarlanabilir Pozisyonlama
Hassasiyeti:
Düşey Test Açıklığı:
Yatay Test Açıklığı:
Çalışma Şartları:
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≥1400 mm/dak.
%±0,1

±1 mikron

≥ 1200 mm (Aparatlar bağlı olmadan) - ≥ 800 mm (Yük hücresi ve
Çekme çeneleri vb. aparatlar takılı)
≥ 500 mm

220-230 V AC
50/60 Hz– tek faz
10°C - 35°C sıcaklık ve %20 - %80 nem aralıklarında hatasız
çalışabilecek özellikte olmaktadır.

BESMAK BMT-E Serisi Servo Elektromekanik sistemler AC yapıda olan servo motor – servo
sürücü, boşluksuz yapıdaki elektromekanik tahrik sistemi ve BESMAK EDC elektronik kontrol
ünitesi kurgusuna sahip, yüksek hassasiyet ve yüksek verimlilik temeline dayanan, hidrolik
yağ gereksinimi duymayan, bakım masrafları düşük ve çevreciliğiyle öne çıkan sistemlerdir.
Elektromekanik motor tahrikli ve bilgisayar aracılığı ile yazılım kontrollü olan sistem, cihaz
gövdesi, elektroniğini ve kontrol ünitesini içermektedir. Cihaz yüksek pozisyonlama ve
hız hassasiyeti sağlaması açısından traversin sonsuz dişli miller ve AC Servo motor sistemi
vasıtasıyla hareket ettirildiği elektromekanik tahrik sistemine sahiptir. Cihaz yüksek gövde
rijitliği sağlaması açısından 2 sonsuz dişli tahrik milli ve çift kolonludur.
Cihazın sonsuz dişli milli sistemi kullanıcının güvenliği ve sistemin kendisini kir, toz talaş,
numune kalıntısı vb. her türlü yabancı maddeye karşı koruması için kapalı körük sistemli veya
sabit kapalı koruma sistemi bulunmaktadır.
BMT-E Serisi Servo Elektromekanik 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 Elektromekanik
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.
İ�ki kolonlu, yüksek rijitlik ve sağlamlıkta ve zemin üstüne oturan yapıda tasarlanan gövde
yapısı ile hemen hemen
tüm malzemeler üzerinde çekme,
basma, eğilme, creep(sünme),
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
Wözelliklerle tasarlanmıştır.
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Bu kapsamda cihaz, 5 kN kapasitede TS ISO 37, TS ISO 34-1 kauçuk, TS EN ISO 527, TS EN
12311-2, TS EN 12317-2, TS EN 12310-2 plastik ve TS EN 12311-1, TS 11758 bitümlü membran
malzeme standartlarının en güncel versiyonunun gereklerine uygun olarak çekme testini ve
ilgili ekipmanlar kullanılması halinde basma ve eğme testlerini de yapabilmektedir. Cihaz masa
üstü yapıda olup, cihazla uyumlu masa sağlanmaktadır.
• Tüm ulusal ve uluslararası standartların gereksinimlerini karşılar veya daha iyi
özellikleri ile; ISO, 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. Cihaz üzerinde 1 adet acil
durdurma buton bulunmaktadır. Ayrıca kontrol paneli üzerinde de 1 adet acil durdurma butonu
mevcuttur.
• 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.
Cihaz, zemin üzerinde çalışacak yapıda, istenildiğinde zemine montajı yapılabilecek özelliktedir.
Cihaz traversi serbest test alanı içerisinde hareket edilebilir yapıda, farklı test alanı mesafeleri
için pozisyonunun mekanik olarak ayarlanması gibi bir gereklilik oluşturmamaktadır.
Yüksek Gövde Rijitlik yapısına nazaran, cihazın toplam ağırlığı en fazla 150 kg olmaktadır ve
ergonomik tasarıma bağlı olarak toplam boyu 1500 mm’dir. Toplam boy test esnasında değişkenlik
göstermemektedir. Ayrıca kullanıcının laboratuvar ortamında rahatlıkla çalışabilmesi adına
cihaz en yüksek yük seviyesindeki ses seviyesi 1 m mesafede 70 db (A)’den daha az olmaktadır.
Universal yapıda, yüksek perfomans ve hassasiyete göre üretilmiş BMT-E Serisi cihazın test
hızı 0,0005-1400 mm/dak. veya daha geniş bir aralıkta kademesiz ayarlanabilmektedir
ve çalışabilmektedir. Cihazın artırılmış çapraz kafa geri dönüş hızı 1400 mm/dak. kadar
çıkabilmektedir. Test için en az iki farklı bölgede iki farklı hız değişimi tanımlanabilmektedir.
Cihazın test hızı hassasiyeti, yukarıda belirtilmiş hız aralıklarında seçilmiş olan hızın ±%0.1’inin
içinde kalacak şekilde hız doğruluğunu sağlayabilmektedir.
Cihazın düşey test mesafesi, (uzun yapıda numunelerin bağlanabilmesi ve test edilebilmesi
açısından ) yük hücresi ve çekme çeneleri takılı halde iken en az 700 mm olmaktadır. Cihazın
test alanı genişliği en az 400 mm ve aksesuarsız düşey uzunluğu en az 1000 mm olmaktadır.
Yukarıda belirtilen çalışma şartlarına göre cihaz gövdesi ve bağlantıları paslanmaya karşı
dayanıklı ve korunmuş olmaktadır.

8

Yük Ölçüm
Besmak BMT-E Servo Elektromekanik Universal Test cihazlarında kusursuz ölçüm ve kontrol
için üniversal yapıda, 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 LPCH 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,
•24 bit yük ölçüm çözünürlüğünde,
•Cihaz ile birlikte traversin altına monte edilen ±5 kN kapasiteli kalibrasyon sertifikalı elektronik
yük hücresi (loadcell) vermektedir. Yük hücresi hem çekme hem de basma yönünde TS EN ISO
7500-1 standartının gereklerine uygun olarak doğruluğu ve hassasiyeti, toplam kapasitenin
1/1’inden 1/500’üne kadar veya daha iyi bir bir aralıktan itibaren Class 0,5 kalibrasyon
hassasiyetinde, yanal ve çapraz yüklere karşı yüksek dayanıma sahip silindirik tip olmaktadır.
Kalibrasyon için gerekli tüm teknik dökümanlar ve ara yedek parçalar verilmektedir.
•Ergonomik yapısı sayesinde kolay sökülüp takılabilmektedir.
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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 bir çoğu,
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ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ
BESMAK BMT– 5E MODEL 5 kN KAPASİTELİ SERVO ELEKTROMEKANİK UNIVERSAL TEST
CİHAZI, BESMAK EDC ile kontrol edilmektedir. Bu sistem 2010 yılından bu yana hidrolik ve
elektromekanik sistemleri “dijital kapalı çevrim (closed-loop control) metodu” ile kontrol eden
dünyanın en hassas elektronik kontrol sistemlerinden birisidir.
Yerli Ar-Ge ürünümüz BESMAK EDC Kontrolör, yüksek teknolojiye sahip test makinalarında
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ö� zellikle veri toplama ve kapalı çevrim (geri besleme)
kontrolü için tasarlanmış güçlü ve etkin bir sistemdir.
BESMAK EDC elektronik 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; 1000Hz (1kHz) veri toplama ve işleme hızına sahiptir. Bağlı tüm sensörler
üzerinden Kapalı Devre Çevrim Kontrol Sistemi(PID kontrol) ile test ve uygulamalar
yapmaktadır. Elektronik kontrol birimi dahili 5, 1 adet RS232-485 ve 1 adet debug kanalına
sahip olarak 6 adete kadar sensörü kontrol etmeye elverişli yapıda olup 8 kanallıdır.
Elektronik kontrol birimine bağlanan sensörlerin her birini ayrı ayrı 1000Hz (1kHz) veri
hızında kontrol edebilmektedir.
BESMAK EDC Kontrol ünitesi tüm kanallarda haberleşme hızı (yük, uzama, gerinim vb.) ve
verilerin bilgisayara aktarım hızı en az 500 Hz’e kadar (Data Acquisition Rate) tüm test boyunca
veri toplayabilmektedir. Kullanıcı, yazılım üzerinden veri toplama hızını belirleyebilmektedir.
Yeni Nesil Elektronik I/O Bus Terminal alt yapısı sayesinde elektronik kontrol birimine
bağlanan tüm sensörler (ekstensometre, yük hücresi, 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 24 bitdir.
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El Kumanda Konsolu
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, LVDT, strain
gauge, yük hücresi ve pozisyon sensörü” bağlanabilme ve çalıştırabilme özelliğine
sahiptir. BESMAK EDC kontrollör ve cihaz, video ekstensometre bağlanabilme özelliğine
de sahip olmaktadır.
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 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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Cihaz ile birlikte, bilgisayar (PC) dışında cihazın kontrolünün sağlanabildiği, deney ve
kalibrasyon için cihazın çeneler arası mesafesini ayarlanabildiği, cihazın açma-kapama
işleminin yapılabildiği, cihazın hem en yüksek hızında hem de daha hassas pozisyonlama için en
düşük hızında hareketinin sağlanabildiği, test başlatma-durdurma vb. fonksiyonlarının kontrol
edilebildiği, çatalları ile birlikte otomatik ekstensometrenin kontrolünün sağlanabildiği, test
esnasında eş zamanlı kuvvet ve uzama değerlerinin takip edilebildiği, renkli grafik ekrana
sahip, mıknatıslı el tipi kontrol kumandası verilmektedir.
Kullanıcı için kolay kullanımın sağlanması amacıyla test cihazları ile birlikte 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 kontrolü ve ayrıca sistemin
genel fonksiyonları kumanda konsoluyla bilgisayara gerek kalmaksızın yapılabilmektedir. 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.
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BESMAK UNİVERSAL TEST YAZILIMI
BESMAK tarafından geliştirilmiş Universal Malzeme Test Yazılımı ile pek çok test ve
uygulamam bilgisayar ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Universal ve kullanıcı dostu
arayüzü sayesinde statik ve dinamik yapıdaki, çekme, basma, eğilme, kullanıcı tanımlı
tekrarlı döngüsel uygulamalar ve uzun süreli kontrollü uygulamalara elverişlidir. Besmak
Malzeme Test cihazları ile birlikte çekme, basma ve eğilme testleri için uygun yazılım
sağlanmaktadır.
Besmak Malzeme Test Cihazları ile birlikte sağlanan Besmak Universal Test Yazılımı;
Cihaz ile birlikte, cihazın kontrolü ve deney için gereken işlemleri bilgisayar (PC) üzerinden
yapabilecek, cihazın kapasite, aksesuar ve özelliklerinin el verdiği her türlü çekme, basma,
eğme, yapışma, yırtılma, adımlı yükleme vb. testleri gerçekleştirmeye izin verecek yapıda,
test sonuçlarını almaya olanak sağlayan, raporlama ve grafik özelliği olan, Windows uyumlu,
açık tam paket statik test yazılımı verilmektedir. Test yazılımı süresiz kullanıma uygundur
ve lisanlı CD veya harici disk ile verilmektedir. En az Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde
kullanıma sahiptir.
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. 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. BESMAK EDC Elektronik Kontrol Biriminin, bilgisayar ile bağlantısı ve iletişimini
endüstriyel sistemlerde de kullanılabilmekte olan Ethernet ve/veya USB portu ile de sağlayabilir yapıdadır.

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.
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Test yazılımı farklı bilgisayarlara yüklenebilir yapıdadır ve cihazda gerçekleştirilen testlerin sonuçları
farklı bilgisayarlarda açılarak incelenebilmektedir. Cihazda kullanılan test yazılımının (program) sürekli
güncellenmesi için teknik destek sağlanmaktadır. Yazılım güncellemelerini garanti süresi içerisinde
ücretsiz sağlanmaktadır. Test programı, test anında kuvvet-uzama grafiğini eş zamanlı olarak çizebilecek
ve grafikte yük, üst akma, alt akma, çekme (maksimum) gerilmesi, kopma gerilmesi, uzama, zaman vb.
değerleri gösterebilmektedir. Test sonrasında her bir numuneye ait grafik üzerinde o grafiği oluşturan tüm
noktalardaki kuvvet, gerilme ve uzama değerleri incelenebilmektedir. İ�stendiği takdirde bu noktalardaki
değerler test sonuçlarına aktarılabilmektedir. Test programında her bir numune takımına ait veriler ayrı
ayrı dosyalara kaydedilebilmektedir, diğer bir deneye geçildiğinde bilgiler silinmez.
Çıktı alınacak test raporunda; 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 ünvanı, imzaları, deney hızı, deney
sonuçları vb. bilgiler görülebilmektedir. Test raporuna fotoğraf ve logo eklenebilmektedir. Universal yapıda
olan Besmak Universal Test Yazılımda en az ISO 37 ve ISO 527 vb. standartlarına uygun test metotları yüklü
olarak sağlanmaktadır. Ayrıca yazılım, kullanıcının sınırsız sayıda metot program oluşturabilmesine olanak
sağlayan ileri seviye programlama ara yüzüne sahip olmaktadır.
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Besmak Universal Test Yazılımı hazır parametrelerin haricinde kullanıcının kendi özel test koşullarını
oluşturabilmesine izin verir yapıda olmaktadır. Test programı içerisinde bir çok numune için sınırsız sayıda
farklı test parametreleri oluşturma imkanı bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcının kendi formüllerini tanımlama
ve kaydetme özelliğini içermektedir. Test yazılımında deney numunelerine ait elastik bölgedeki doğrunun
eğimi (elastisite modülü) hesaplanabilmektedir görülebilmektedir ve rapor halinde alınabilir olmaktadır.
Cihazın ölçüm sistemi ve yazılımı Metrik, SI vb. birimlerde ayarlanabilmektedir, istenilen tüm test sonuçları
ve grafik değerleri N, N/mm² (MPa), mm, % uzama vb. birçok birimde alınabilir olmaktadır. Test programı
içerisinde alt ve üst tolerans değerleri (kabul ve ret sınırları) programa girilebilmektedir ve test sonunda
ölçülen değerlere göre kabul veya ret şeklinde sınıflanmış numuneler görülebilmektedir. Yazılım, kullanıcının
test değerlerini istediği hassasiyet basamağında (significant digit) ayarlanabilmesine olanak tanımaktadır.
Besmak Universal Test programı, gerektiğinde numune üzerinde oluşan yükü sıfırlama, ön yük verebilme,
cihazın test hızını ve çenenin otomatik geri dönüş hızını değiştirebilmektedir, maksimum-minimum
deformasyon ve yük limitlerine ulaşıldığında otomatik durdurabilme vb. özellikleri ayarlanabilir şekilde
olmaktadır.
Test yazılımda kullanıcı testin sonlanması için farklı sonlanma kriterli tanımlayabilmektedir ve bu kriterler
yazılım tarafından eş zamanlı olarak kontrol ediliyor olmaktadır. Cihaz ve yazılım otomatik kopma algılama
sistemine de sahip olmaktadır. Test sonuçları, grafikleri ve istatistiki değerleri Excel, Word gibi ofis
programlama aktarılabilmektedir ve bu değerleri içeren test raporu PDF formatında kaydedilebilmektedir.
Test yazılımı, cihaz bilgisayarının ağa bağlı olması halinde belirlenen test serisi sonunda test raporunu
belirtilen bir klasöre otomatik olarak kaydedilebilmektedir.
Besmak Universal Test yazılımı ile yapılan herhangi bir test sonucu, bilgisayar ortamında saklanabilmektedir,
gerektiğinde tekrar açılıp üzerine ilave olarak aynı ve farklı koşullarda yeni testler yapabilme özelliklerine
sahip olmaktadır. Ayrıca yazılım, önceden yapılmış olan testin açılıp farklı parametrelere göre yeniden
değerlendirebilir (reanaliz) özellikte olmaktadır.
Test programında birden fazla numuneye ait deney sonuçlarından istenildiğinde her bir deneye ait grafik
görülebilmektedir ve farklı renkte olmaktadır. Gerektiğinde silinebilmektedir ve düzgün sıralanabilmektedir.
Test yazılımının, önceden sonucu bilinmeyen test grafiklerinin okunabilir ve anlaşılabilir çıkması için test
esnasında otomatik ölçeklendirme özelliğine sahiptir.Test raporunda aynı testte ait en az 5 farklı test sonucu,
istatistikleri ve grafiği aynı rapor üzerinde görüntülenebilir olmaktadır. Sonuç tablolarında gösterilecek
veriler kullanıcı tarafından tanımlanabilmektedir.
Besmak Universal Test Yazılımın yardım sistemine sahiptir. Kullanıcı sorun yaşadığı adımda/ekranda yardım
bilgisini alabilmektedir.
Besmak Universal Test yazılımı, istenilen hassas hızda, istenilen kuvvet değerlerine kademeli gidebilen ve
o kuvvet değerlerinde istenilen süre boyunca bekletebilen yapıda ayarlanabilir ve buna uygun kalibrasyon
metot programı oluşturabilir olmaktadır. Cihaz, yük hücresi ve yazılım aşırı yüklenme anında sistemi
otomatik olarak durduracak sinyali üretebilecek aşırı yük koruma sistemine sahip olmaktadır. Yazılım farklı
erişim seviyelerinde kullanıcı tanımlayabilmektedir ve şifre korumalı olmaktadır.
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Yazılımın Genel Özellikleri
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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.
• Yük, uzama(Pozisyon), gerinme(Strain) ve gerilme(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, ramp – artımsal kontrollü, kullanıcı
tanımlı adımsal ve düşük döngülü tekrarlı yüklemeleri gerçekleştirebilecek,
dinamik ve statik modüllere sahip ve tüm bu kontrollere izin verir yapıdadır.
• 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 tanımlama altyapısına sahip ve tanımlanan formül
parametreleri üzerinden test kontrol, gerçek zamanlı ölçümler ve grafik eksenleri
oluşturulabilmektedir.
• 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.
• Cihaz ve yazılımı, eş zamanlı olarak 4 adet grafiği ekrana aktarabilme özelliğine
sahiptir. Grafik ekranlarında verileri incelemek için; hareketli nokta bazlı inceleme
ve zoom özelliğine sahiptir.
• Sonuçlar gerek kullanıcı tanımlı tanımlanan rapor formatında gerekse ham veriler
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.
• 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 algılama sistemine sahiptir.
• Cihazın, test sonunda istenildiği takdirde otomatik olarak geri dönme özelliğine
sahiptir.
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OTOMATİK EKSTENSOMETRE
Cihaz ile birlikte test başlangıcında numune üzerine
otomatik olarak kapanıp, test sonunda otomatik
olarak açılabilen, kopma anına kadar numune
üzerinde kalabilecek yapıda temaslı, çatalları
açma kapama işlemi için sürücü motora sahip
olan tam otomatik ekstensometre (ilave uzama
ölçer) verilmektedir. Verilecek ekstensometrenin
yazılım üzerinden belirlenecek bir noktada,
kopma öncesinde numune üzerinden otomatik
olarak ayrılması sağlanabilmektedir. Cihaz ile
birlikte verilecek tam otomatik ekstensometrenin
hassasiyeti TS EN ISO 9513 standardına göre Class
1 veya daha iyi kalibrasyon yeterliliklerine sahip bu
kalibrasyon aralığını 50 mikron veya daha düşük bir
mesafeden itibaren sağlayabilmektedir.
Ekstensometrenin ilk boyu (Le) 10-200 mm veya
daha iyi bir aralıkta ayarlanabilir olmaktadır.
Ekstensometre Le boyuna ayarlandıktan sonra en
az (700-Le) mm aralığında ölçme boyu ve en fazla
3 mikron ölçme çözünürlüğüne sahip olmaktadır.
Ekstensometrenin ölçüm çatalları en az 0-10 mm
arası kalınlık ve çaplarda numuneleri tutabilecek
yapıda olmaktadır.

APARAT VE FİKSTÜRLER
Besmak Marka BMT-E 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.

Makas tipi Mekanik Çekme Çene Sistemi:
Cihaz ile birlikte en az 5 kN kapasitesinde Plastik ve Kauçuk
malzemelerin çekme ve yırtılma testlerinde kullanılacak bir set
manuel, makas tip çekme çenesi verilmektedir. Çeneler 0-15 mm
kalınlık ve an az 25 mm genişliğe kadar numuneleri tutabilecek
piramit çene yüzeyli (1-2 mm diş derinlikte tırtıklı yüzey) olmaktadır.

Kamalı Mekanik Vidalı Tip Çene Sistemi:
Cihaz ile birlikte en az 5 kN kapasitesinde Bitümlü
ve PVC Membran malzemelerin çekme ve yırtılma
testlerinde kullanılacak bir set manuel, vidalı
sıkıştırmalı tip mekanik çekme çenesi verilmektedir.
Çeneler 0-20 mm kalınlık ve 60 mm genişliğe kadar
numuneleri tutabilecek piramit, dalgalı ve kauçuk kaplı
3 (Ü� ç) takım çene yüzeyi verilmektedir.
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Diğer Opsiyonel/Seçilebilir Aksesuarlar

Video Ekstansometreler

DİĞER ÖZELLİKLER
Cihaz, Makine Emniyet Yönetmeliği ve Belirli Gerilim Sınırları İ�çin Tasarlanan Elektrikli Ekipman
İ�le İ�lgili Yönetmelik kapsamında gerekli güvenlik normlarını tam olarak karşılamaktadır.
Firmamız buna yönelik bildirge vermektedir. Buna bağlı olarak cihazda çapraz kafanın olması
gerekenden daha yukarıya çıkması veya aşağıya inmesi durumunda, güvenlik için cihazın
kasası (frame) üzerinde cihazın otomatik durdurmasını sağlayan mekanik (Switch) anahtar
korumaları bulunmaktadır. Buna ek olarak ISO kuralları gereği cihazın üzerinde kırmızı renkli
“acil durdurma” butonu bulunmaktadır.
Cihazda, çalışanın iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla test esnasında numuneden
etrafa fırlayacak parçacıklardan koruyabilecek, istendiğinde test alanını örtebilecek, cihazın ön
tarafına konumlandırılmış, düşey veya yatay hareket edebilen saydam plastik cam malzemeden
(temperli, mika, polikarbon vb.) yapılmış koruyucu engel bulunmaktadır.Cihaz ve test programı
elektrik kesintilerine karşı duyarlı olmaktadır. Kontrol sistemi manyetik gürültülerden (EMC)
etkilenmemektedir.
Cihazda kullanılan test yazılımının (program) sürekli güncellemesi için teknik destek
sağlamaktadır. Yazılım güncellemeleri garanti süresi
içerisinde ücretsiz sağlanmaktadır.
Cihaza ait bakım ve kullanıcı talimatları ve kılavuzları
orijinali ile aynı kapsamda olmak üzere Türkçe ve
İ�ngilizce olarak cihaz beraberinde hem basılı hem
de CD veya harici disk ile teslim edilmektedir.

Clip-on Ekstansometre
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