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1. GİRİŞ  
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:  

Bu sembol, kullanıcının güvenliğini ya da cihazın iyi çalışmasını güvence altına alan işlemlerin uygulaması için 

uyarı amaçlı kullanılmıştır.  

Bu sembol, cihazın daha iyi ve daha kolay kullanılmasına yardımcı olan veya deneyle ilgili faydalı bilgilerin 

hatırlatılması ve öneriler için kullanılmıştır.  

Bu kullanma kılavuzunu okumadan önce cihazı kesinlikle kullanmayınız. Bu kılavuz ürünü daha hızlı ve 

güvenilir bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Kılavuzda detaylı deney prosedürlerinden bahsedilmemiştir. 

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili standartları okuyunuz.   

Cihazı doğru bir şekilde kurmak, düzenli bakımını yapmak ve tarif edildiği şekilde kullanmak oldukça önemlidir.  

Satın aldığınız ürünün garanti süresi 2 yıl, kullanım süresi 10 yıldır. Kullanım süresi ürünün tanımlandığı şekilde 

çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları stoğunda bulundurma süresidir.  

 Bu ürün doğaya zarar vermeden üretilmiştir ve çevreye hiç bir zararı yoktur.  

  

2. UYARILAR VE CİHAZIN EMNİYET MEKANİZMASI  
Lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin. Bunlara uyulmaması halinde yaralanma, cihazın çalışma performansında 

azalma ve maddi hasar oluşabilir.  Bu durumların oluşması halinde her türlü garanti ve güvenilirlik taahhüdü 

geçersiz hale gelir.  

Yasal Uyarı: Bu kullanım kılavuzu UTEST tarafından yazılmıştır. Bu kılavuzun tüm hakları UTEST’e aittir.  

Kaynak gösterilse dahi hiçbir parçası veya tamamı UTEST’ten izin alınmadan kullanılamaz. UTEST, 

olası yazım ve imla hatalarını düzeltmek, bilgilerin, programın ve aksesuarların güncellenmesi gibi durumlarda 

haber vermeksizin kılavuzda güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu gibi değişiklikler kılavuzun en son 

versiyonuna eklenecektir.   

 Cihaz mutlaka yetkili ve eğitimli biri tarafından kullanılmalı, kalibrasyonu yapılmalı ve onarılmalıdır. 

Cihazı doğru bir şekilde kurmaya, düzenli olarak bakımını yapmaya ve tarif edildiği şekilde kullanmaya 

özen gösterilmelidir.  

 Cihaz kesinlikle tozlu, nemli, yüksek sıcaklıkta bir ortama kurulmamalıdır.  

 Cihazın elektrik kablosu veya fişi bozulduğunda mutlaka teknik servis ile iletişime geçilmelidir.  

Cihazınızda karşılaştığınız  bazı sorunlar cihazın bulunduğu binanın elektriksel donanımından kaynaklanıyor 

olabilir.  Cihazın topraklanması ve elektrik kaynağı toprağının iyi durumda olması çok önemlidir. Yetersiz 

topraklanması veya hiç topraklanmaması durumunda; operatörün sağlığı, cihaz ve kontrol ünitesinin çalışma 

performansı açısından potansiyel tehlike vardır. Cihazın kullanılacağı binanın topraklama hattı kontrol 

edilmelidir.  
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 Cihazın elektrik devresi kesinlikle değiştirilmemelidir.  

 Cihaz fişe takılıyken veya çalışıyorken hiç bir parçası sökülmemelidir.  

 Cihazın kalibrasyon ayarlarıyla oynanılmamalıdır.  

 Kılavuzda verilen problemler ve onarım kısmında önerilen adımlar sorunu çözmeye yeterli değilse 

cihazın fişi çekilip ve teknik servis aranmalıdır.  

 Cihaz yanlızca kılavuzda anlatılan numuneler ile kullanılmalıdır. Uygun olmayan numunelerin deneyleri 

bu cihaz ile yapılmamalıdır.    

 Cihazın yağ tankında sadece kılavuz içinde özellikleri verilen yağlar kullanılmalıdır. Farklı türde yağ 

kesinlikle kullanılmamalı veya yağlar karıştırılmamalıdır.   

 Cihazın temizliğine özen gösterilmelidir.  

 Bu kullanma kılavuzu daha sonra da kullanmak için saklanmalıdır.  
  

 Lütfen bu kullanma kılavuzu içerisinde verilen diğer uyarıları da unutmayınız.  

  

Cihazın emniyet parçaları:  

Bütün UTEST üniversal test cihazlarında aşağıdaki emniyet parçaları bulunmaktadır:  

 Cihazın aşırı yüklemesini engelleyen iki adet (biri piston için 292 bar’a, diğeri 

çeneler için 400 bar’a ayarlı) maksimum basınç valfi.   

 Alt çenenin aşırı hareketini engelleyen sınırlama anahtarları (Limit Switch)  

Acil durumlar için Acil Durdurma butonu  

3. GENEL TANIMLAMA  
  

600 kN kapasiteli UTEST Üniversal Test Cihazı 8 mm ila 32 mm çapındaki yuvarlak demir donatı numunelerinin,  

0-40 mm eninde düz demir donatıların çekme deneylerinde ve karot numunelerin basınç dayanım deneylerinde 

kullanılmaktadır. Deneylerin güvenilir ve tutarlı bir şekilde yapılması için standartlara uygun şekilde 

tasarlanmıştır. UTM 4000 operatörün sağlığı ve güvenliği için CE normlarıyla ve teknik özellikleri bakımından TS 

EN ISO 6892-1 ve TS EN 15630-1 standartlarıyla uyumludur. Model numarası, seri no, kapasite, boyutlar vs. gibi 

tanımlama bilgileri cihazın hidrolik ünitesinin arkasında bulunan bir etikette yazılıdır.  

Farklı modellerin genel özellikleri Tablo 1 de verilmiştir.   
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TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU   

Modeller  UTM 4000  
Kapasite  Çekme: 600 kN Basınç 

dayanım: 600 kN  
Gövde boyutlar (EnxBoyxYükseklik) (mm)  540 x 720 x 2700   
Hidrolik ünite boyutları (enxboyxyükseklik) (mm)  455 x 605 x 1000  
Yük ölçüm hassasiyeti  ± %1  
Uzama ölçüm hassasiyeti  0,01 mm  
Çekme testi    

- Çeneler arası dikey açıklık (cm)  Minimum: 4                Maksimum: 34  
- Yuvarlak numuneler için çene seti  Ø 8-16, Ø 18-32  
- Düz numuneler için çene seti   0-40 mm eninde (Kesit alanı 1000 mm

2
’yi geçmemelidir. Numunenin dar 

kenarı çeneye temas edecek şekilde yerleştirilmelidir)  
- Çene sistemi  Ayak pedalı ile hidrolik kontrol  

Basınç dayanım testi|   

- Yatay açıklık (mm)  520  
- Maksimum dikey açıklık (mm)  110  
- Alt yükleme başlığı boyutları (çap x yükseklik) (mm)  216 x 30  
- Üst yükleme başlığı boyutları (çap x yükseklik)(mm)  216 x 38  

Piston çapı (çap x boy) (mm)  200 x 280  
Maksimum piston hareketi (mm)  150  
Deney hızı (mm/dk)  5-20  
Kolon çapı (alt-üst) (mm)  70  
Kolonlar arası mesafe (mm)  520  
Güç tüketimi   Çeneler: 0.75 kW, 1500 dev/dk  

Piston: 1.1 kW, 1500 dev/dk  
Voltaj  Çene dikey hareket motoru: 220 V, 50 Hz, 2.7 A, 0,37 kW,1500 dev/dk  

Çene sıkıştırma motoru: 220-240 V, 50-60 Hz, 10 A  
Piston motoru: 380 V , 50-60 Hz, 2.7A   

Yağ kapasitesi (lt)  ~25   
Maksimum çalışma basıncı (çeneler-piston) (bar)  piston: 191 

çeneler: 400  
Cihazın ağırlığı (kg)  1620   
Nakliye boyutları (EnxBoyxYükseklik)  950mm x 2950mm x 1150mm  
Nakliye ağırlığı (kg)  1850  

TABLO 1: Cihazın teknik özellikleri   

  

Ürün kalitesini artırmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilir.  

Kılavuzda yer alan resimler tamamen şematik olup ürününüz ile birebir uyum içinde olmayabilir.  
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FOTOĞRAF 1: UTM 4000 Üniversal test cihazı ana parçaları  
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3.1. CİHAZIN TARİFİ  
  

UTM 4000 Üniversal Test Cihazlarının ana parçaları: Gövde, Ayak pedalı, Manometre, Hidrolik Güç Kaynağı, 

Dijital Veri Toplama - Kontrol Sistem BC 100‘ dür.  

3.1.1. Gövde Parçaları  
Çekme gövdesi aşağıdaki parçalardan oluşur:  

 Hareketli alt ve üst bar  

 Çekme gövdesi taşıyıcı kolonları  

 Yükleme başlıkları ve oynar başlık  

 Hidrolik piston  

 Piston Sınırlama Sivici  

 Çeneler  

 Numune tutucu  

 Ayak Pedalı  

 Manometre  

  

HAREKETLİ ALT VE ÜST BAR  

Üst bar pistondan aldığı doğrusal hareketi üst çenenin bağlı olduğu alt bara iletir.   

ÇEKME GÖVDESİ TAŞIYICI KOLONLARI  

Taşıyıcı kolonları kromlu millerden oluşmaktadır.   

YÜKLEME BAŞLIKLARI VE OYNAR BAŞLIK  

Üst (Bkn.  Fotoğraf 1) ve alt (Bkn. Fotoğraf 1) yükleme başlıkları olmak üzere, iki adet yükleme başlığı 

sertleştirilmiş ve düzleştirilmiştir. Başlıkların sertliği HRC 53 değerinin üzerindedir.  Yüzey pürüzlülük değeri ise 

0,4 µm ile 1,6 µm aralığındadır. Üst yükleme başlığı oynar başlığa (Bkn. Fotoğraf 1 ) tutturulmuştur. Oynar başlık 

içinde Rt3 Shell Alvania marka yağ kullanılmaktadır ve UTEST’ den temin edilebilmektedir.   

HİDROLİK PİSTON   

Gövdenin üzerine yerleştirilen piston (Bkn.  Fotoğraf 1)  düşey doğrultuda tek yönlü hareket etmektedir. 

Pistonun çapı 200 mm’dir. Silindir ile içinde bulunan piston arasında düşük sürtünmeli koaksiyel PTFE keçesi 

bulunur. Ayrıca üst çenenin manual kontrol vanası bulunmayan tarafında da bir hidrolik piston bulunmaktadır.  
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ŞEKİL 2: Basma deneyi- hidrolik piston montaj parçaları   

  

ALT ÇENE HAREKET SINIRLAMA ANAHTARI ( LIMIT SWITCH )  

Cihazda iki adet sınırlama anahtarı bulunmaktadır. Biri alt çenenin dikey doğrultuda ulaşabileceği en alt noktayı 

diğeri ise en üst noktayı sınırlamaktadır. Belirli bir hareket mesafesinden sonra, alt çeneye bağlı mil sınırlama 

anahtarına dokunur ve motorun durmasını sağlar. Bu iki adet çene hareketi sınırlama anahtarları (limit switch) 

cihazın alt tabanındaki kasanın içinde yer almaktadır.  

ÇENELER  

Çeneler yüksek mukavemetli döküm malzemeden üretilmiştir. İçerisinde biri mekanik diğeri hidrolik olmak 

üzere iki adet piston bulunmaktadır. Pistonun yüzeyine temas edecek şekilde numune tutucular 

yerleştirilmiştir. Numunenin çenelere doğrusal bir şekilde yerleştirilebilmesi için çenelerin yanına bir adet 

manuel merkezleme direksiyonu yerleştirilmiştir. Bu direksiyon sayesinde numunenin alt ve üst kısmı aynı 

eksende hizalanır.   

 Numune, alt ve üst çenelere manuel merkezleme direksiyonu ile tutturulurken, numunenin alt ve üst 

ucunun aynı doğrultuda olduğundan emin olunuz.   
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Fotoğraf 2: Çene Takımı  

  
NUMUNE TUTUCU  (jaw face)  

Bir tanesi opsiyonel olmak üzere, yuvarlak ve düz (yassı) 

numuneleri çekmek için kullanılan iki tip numune tutucu vardır.  

Yandaki fotoğrafta (Bkn. Fotoğraf 3) soldaki numune tutucu 

(cihazla birlikte verilmektedir) yuvarlak numunelerde, sağdaki 

numune tutucu (opsiyon olarak verilmektedir) ise düz 

numunelerde kullanılmaktadır. Yuvarlak numunelerde kullanılan 

numune tutucu üzerinde, numunenin tam olarak tutucuya 

yerleştirilebilmesi ve deney esnasında yerinden oynamaması 

için numune kavrama yatağı vardır. Numune kavrama yatağının içerisinde ise iki farklı çapta numune için üçgen 

yuvalar bulunmaktadır. İlki çap 8-16 mm’lik numuneleri  diğeri ise 18-32 mm’lik numuneleri tutturmak için 

kullanılır.  

AYAK PEDALI  

 Ayak pedalı çeneler içinde yer alan pistonu hareketlendirir. Manuel vana ile 

aynı eksende hizalanan numune ayak pedalı kullanılarak çeneler arasına 

sıkıştırılır.   

 

Fotoğraf 3: Yuvarlak ve Düz numuneler için 

numune tutucular  

Fotoğraf 4: Ayak Pedalı  
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MANOMETRE  

Cihazda çenelerdeki piston basıncını gösteren bir manometre kullanılmaktadır.  

3.1.2. Hidrolik Güç Ünitesi  
BC 100 tarafından kontrol edilen UTEST hidrolik güç ünitesi  

 (Bkn. Fotoğraf 5) çenelerdeki pistona ve hidrolik pistona (basma pistonuna) çekme 

ve yükleme operasyonlarını yapabilmesi için gereken yağı sağlar. Hidrolik Ünite 

aşağıdaki parçalardan oluşmuştur:  

 - Çift kademeli pompa  

 Çift kademeli pompa iki gruptan oluşur. Yüksek debili düşük basınçlı dişli pompa ve yüksek basınçlı radyal 

piston pompası. (Bkn. Fotoğraf 6) Yüksek debili düşük basınçlı dişli pompa çeneler arasına numune 

yerleştirilirken çenelerin birbirlerine hızlı yaklaşmasını sağlarken, yüksek basınçlı radyal piston pompası 

çenelerin numuneyi sıkıca kavraması için yavaş bir hızda çenelerin numuneye basınç uygulamasını sağlar. 

Yüzlerce numuneye çekme işlemi yapılması halinde, hızlı pompa sayesinde, önemli ölçüde zaman tasarrufu 

sağlanacaktır.  

- Motor   

 Cihazın hidrolik ünitesine bağlı çene ve piston motoru olmak üzere iki adet motor bulunmaktadır. Çene motoru 

(Bkn. Fotoğraf 6) numune tutucu, numuneye değene kadar çeneleri yaklaştırmak için yüksek debili düşük 

basınçlı dişli pompayı (Bkn. Fotoğraf 6)  ve numuneyi sıkıştırmak için düşük basınçlı dişli pompayı (Bkn. Fotoğraf 

5) hareket ettirir. Piston motoru (Bkn. Fotoğraf 6) ise basma pistonu için yağın pompalanmasını sağlar. Hızlı 

pompayı hareket ettiren motor bir AC motordur ve sistemin elektroniği tarafından kontrol edilir. Yağ akışındaki 

değişiklik motorun rotasyonel hızı ile yapılır. Aşağıda her iki motorun model etiketleri bulunmaktadır. (Bkn. 

Fotoğraf 8, Fotoğraf 9). Cihazda ayrıca gövdenin alt bölümüne yerleştirilmiş, alt çenenin aşağı yukarı hareketini 

sağlayan bir redüktör motoru bulunmaktadır. Aşağıdaki fotoğrafta yer alan model etiketinde bu motorun 

elektriksel bilgileri gösterilmektedir. (Bkn. Fotoğraf 10)  

FOTOĞRAF 6: Çene sıkıştırma ve piston motorları   

Fotoğraf 5: Hidrolik güç ünitesi  

 
FOTOĞRAF 7: Hidrolik ünite ana parçaları  
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- Dağıtma bloğu   

Hidrolik üniteye monteli biri diğerinden daha büyük olmak üzere iki adet dağıtma bloğu vardır. Küçük olan 

dağıtma bloğu basma pistonuna gelen yağ akış yönünü kontrol ederken, büyük olan dağıtma bloğu çenelere 

giden yağ akış yönünü kontrol eder. Her iki dağıtma bloğunun üzerine hidrolik parçalar monte edilmiştir. Bu 

parçalar:  

  a- Selenoid valf (Bkn. Fotoğraf 11)   b- Emniyet valfi  (Bkn. Fotoğraf 11)   

- Yağ tankı  

Tank (Bkn. Fotoğraf 7) deney esnasında pistonu iten mekanizmayı doldurmak için yeteri kadar yağ içerir. Yağın 

seviyesi ve sıcaklığı, tankın üzerine montelenmiş olan gösterge (Bkn. 

Fotoğraf 7) üzerinden görülebilir.  

 Yağ:  

Kullanılan yağın kapasitesi yaklaşık 20 litre’dir.   

Türü: Hidromol (37)  yanda bulunan Tablo 2 dekilere denk bir yağ 

kullanılabilir.   

Farklı özelliklerdeki yağları karıştırmayınız. Eğer  

 Hidromol (37) bulmakta zorlanır ve başka bir üreticinin 

ürettiği yağı satın almaya karar verirseniz, lütfen 37 numaralı hidrolik 

motor yağı kullandığınızdan emin olunuz.  

  

FOTOĞRAF 8: Çene sıkıştırma motoru 

model etiketi  
FOTOĞRAF 9: Piston motoru model etiketi  

FOTOĞRAF 10: Alt çene dikey hareket 

motoru model etiketi  

FOTOĞRAF 11: Dağıtma Bloğu, emniyet valfleri ve 

selenoid valfler   

TABLO 2:  Hidrolik sistem yağ tipleri ve  markalar  
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3.1.3. Veri Toplama Ve Kontrol Sistem BC 100   
LCD Grafik Ekranlı Veri Toplama ve Kontrol Ünitesi BC 100 cihazı kontrol etmek, yük hücresinden ( Load cell)  

veya uzama sensöründen gelen verileri değerlendirmek ve görüntülemek için dizayn edilmiştir. Bu bölüm 

aşağıdaki başlıklar altında anlatılacaktır.  

A. KUMANDA VE KONTROL ÜNİTESİ  

 LCD EKRAN   

TUŞ TAKIMI  

FONKSİYON TUŞLARI  

B.BC 100 KONFİGURASYONU  

-ÇEKME DENEYİ ALT MENÜLERİ  

B.1. DENEY TİPİ SEÇME  

B.2. ANA MENÜ  

B.3. ALT MENÜLER  

-BASMA DENEYİ ALT MENÜLERİ  

B.1. DENEY TİPİ SEÇME  

B.2. ANA MENÜ  

B.3. ALT MENÜLER  

A. KUMANDA VE KONTROL ÜNİTESİ  
Dijital Veri Toplama - Kontrol Sistem BC 100’ün bütün işlemleri bir  240x128 LCD ekran, bir tuş takımı  ve 

fonksiyon tuşlarından oluşan ön panelden kontrol edilir.   

  

ŞEKİL 3: Veri toplama ve kontrol sistem BC 100 ön panel tuşları  

  
  

LCD EKRAN  

16 bitlik okuma sistemli ve 4 kanallı BC 100’ün bütün işlemleri bir 240x128 LCD Ekrandan görüntülenir. LCD 

ekran her türlü ışıklandırma ortamında görülebilmektedir.   
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TUŞ TAKIMI  

Tuş takımı numune bilgi girişi için kullanılır ve aşağıdaki tuşlardan oluşmaktadır.  

  

MENU TUŞU  

Ekran üzerinde Menu sayfasını görüntüler.  

  

       CLEAR TUŞU  

Yanlış girilmiş değerleri temizler.  

  

ENTER TUŞU       

Seçilmiş menu ve altmenu seçeneklerini onaylar.  

  

  

ONDALIK NOKTA TUŞU  

Ondalık değerler için bir nokta girer.   

  

  

 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

  

    

SAYISAL TUŞLAR   

Ayarlar için değer girer.   

  

  

Y ÖN TUŞLARI   

Menu ve alt menuleri seçer.    
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FONKSİYON TUŞLARI  

6 fonksiyon tuşu önceden tanımlanmış fonksiyonları uygular.   

Konfigürasyonu yapılmış parametrelere bağlı olarak testi başlatır. Menu parametreleri 
düzenlenirken fonksiyonu yoktur.         

    
 
 
Yürütülen testi bitirir. Bu tuş ile bitirilen test ayrıca belleğe kaydedilir. Menu 

parametreleri düzenlenirken fonksiyonu yoktur.       
       
 

Yürütülen testi durdurur. Cihaz bu tuşa tekrar basılana kadar geçerli yükte bekler.   
 

 
  
“Test Results” menusundeki test sonuçlarının sayfaları arasında geçiş işlemi yapar.  
 
 
 
Seri yazıcıya test sonuçlarını gönderir.  Sonuçlar Menu parametrelerinin altında yer alan 

Test results sayfasından da yazdırılabilmektedir.  
 

Bir önceki uygulama tamamlandıktan sonra yeni bir uygulamaya başlamak için cihazın modunu 

Finish ‘den Standby’ a dönüştürür. Aksi takdirde START tuşu aktif olmayacaktır.           

Ayrıca çekme deneyinde pistonu başlangıç pozisyonuna indirir.  

  

B.BC 100 KONFİGÜRASYONU  
  
ÇEKME DENEYİ ALT MENÜLERİ  

  

DENEY TİPİ SEÇME (TEST TYPE SELECTION)   

Ana menüye geçmek için ilk önce deney tipi seçimi 

yapılmalıdır. (Bkn. Fotoğraf 12) Çekme deneyi yapmak için 

DEVICE TENSILE MODE, basma deneyi yapmak için DEVICE COMPRESS-1 MODE, cihaza ilave gövde bağlayarak 

basma deneyi yapmak isteniyorsa DEVICE COMPRES-2 MODE seçilmelidir. Deney seçimi yapıldıktan sonra 

ekrana deney ekranı gelecektir. Devamında MENU tuşuna basılması halinde Ana Menü görüntülenir. Deney 

tipini değiştirmek için kontrol ünitesinin elektriği arka panelde yer alan ON/OFF düğmesinden kapat/aç 

yapılmalıdır.  

 

FOTOĞRAF 12: Deney Tipi Seçme-Çekme deneyi  

   START TUŞU     

   

  STOP 

TUŞU 

  

  PAUSE 

TUŞU 

  

  

  
RESULT

S 

  TUŞ

U 

  

  

PRINT 

TUŞU 

  

  
TARE 

TUŞU 
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ANA MENÜ (Main Menu)  

BC 100 ünitesi açıldığında, ekrana, alt menülerin adlarının yer 

aldığı Main Menü sayfası (Fotoğraf 13) gelir. Kürsor “<<”, YÖN 

TUŞLARI ile açılmak istenen herhangi bir alt menu sayfası 

isminin yanına getirilip ENTER tuşuna basıldığında, alt menu 

sayfası açılır. Herhangi bir alt menu sayfasından, Main Menü 

sayfasına dönmek için, MENU tuşuna basılır.   

ALT MENÜLER ( Submenus )  

Bu model cihazlar ile gerçekleştirilebilecek deneyler için, ilgili standartlarda öngörülen değişkenlere ait veri 

girişleri (numune tip, boyutları, yükleme/çekme hızı, vb.), deneyin bu verilere göre gerçekleştirilmesi, deney 

sonuçlarının görüntülenmesi ve yazdırılması işlemleri bu alt menüler ile gerçekleştirilir. Ayrıca, cihazın 

kalibrasyonu da yine bu alt menüler kullanılarak yapılır.  

Herhangi bir alt menü sayfasında yer alan değerin değiştirilmesi gerektiğinde, kürsör  “<<”, değiştirilecek değer 

satırına YÖN tuşları yardımı ile taşınır ve ENTER tuşuna basılır. Değer değişiklikleri, SAYISAL tuşlar yardımı ile 

yapıldıktan sonra, yeni değerin BC 100 kontrol ünitesine tanıtılması için ENTER tuşuna basılır. Girilen yanlış 

değer, CLEAR tuşuna basılarak temizlenir. Deneyler için alt menu sayfalarında yapılan değişiklikler sonrası, BC 

100 kontrol ünitesi, kapatılana kadar yeni değerler veri olarak kullanılır ve deneyler tanıtılan bu değerlere göre  

gerçekleştirilebilir. Alt menü sayfalarında yapılan değer değişikliklerinin kalıcı olabilmesi için, değişiklikler Save 

All üzerinden kaydedilmelidir.   

TEST SCREEN (DENEY EKRANI)  

  

Deney, deney ekranı açıkken gerçekleştirilir. Deneyin 

başlamasından, otomatik olarak sonuçlanmasına kadar 

geçen süreç bu ekranda yer alan grafikten izlenir.   

(Bkn. Fotoğraf 14)  

Deney başlangıcında TARE tuşuna basıldığında; numune için 

BC 100 ünitesi tarafından otomatik olarak verilen Deney  

Numarası  (Test No.), akma yükü (Y. Load), akma gerilimi (Y. 

Stress), kontrol modu (Automatic / Manual) bu ekrandan görüntülenir. Deney numarası (Test No) numune 

ayarları (Sample Settings) sayfasından değiştirilir.    

Deney kayıt numarası TARE tuşuna basıldığında otomatik olarak birer birer artar. Cihaz tüm kanallarının toplam 

hafızasında 100 adet test sonucu kaydedilebilir. 100 adet deney sonrası, deney numarası (test no) otomatik 

olarak tekrar bire döner ve deney sonucu eski kaydın üzerine yazılır. Herhangi bir alt menüden Deney Ekranı’na 

dönmek için iki kez Menü tuşuna basılır. Fotoğraf 14‘ de (tensile) deney ekranı görülmektedir.   

FOTOĞRAF 13: Ana Menü sayfası  

FOTOĞRAF 14: Çekme deneyi-Deney ekranı 
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SAMPLE SETTINGS (NUMUNE AYARLARI)  

  

 Bu alt menü sayfasında, deneyi gerçekleştirilecek numune tipi, boyutları ve Lab. No. BC 100 Ünitesi’ne tanıtılır. 

Numune seçimi için, Sample Settings (numune ayarları) sayfası (Bkn. Fotoğraf 15 ve Fotoğraf 16) açıldığında 

ENTER tuşuna basılır ve numune tipi seçenekleri görüntülenir. İstenilen numune tipi satırına YÖN tuşları ile 

ulaşılır ve ENTER tuşuna basıldığında istenen numune tipi sayfası seçilmiş olur.    

Numuneye ait boyutlar ve ait olduğu grup numarası (Lab. No.) BC Ünitesi’ne tanıtılmalıdır. Seçeneklendirilmiş 

numune tiplerinden farklı tip ve boyutlardaki numunelere ait deneyler de, bu cihaz kullanılarak   

(Bazı deneyler için ek aparat gerekebilir) gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, deneye ve numune tipine uygun Sample 

Settings (numune ayarları) sayfasında numune boyutları, deneye ait parametreler ise Test Parameters (deney 

Parametreleri)  alt menü sayfasında BC 100 kontrol ünitesine tanıtılır. Bu uygulama seçenekleri, aşağıdaki 

numune ayarları sayfaları açıklamalarında belirtilmiştir.  

Sample Type (numune tipi): Rectangular (dikdörtgen/düz) ve Cylinder (silindir/yuvarlak) olmak üzere iki farklı 
numune seçeneği vardır.   

Width (genişlik): Numunenin genişliği girilmelidir.  

Diameter (çap): Numunenin çapı girilmelidir. Yuvarlak numuneler için kullanılır.  

Thickness (kalınlık): Numunenin kalınlığı girilmelidir.  

Grip distance (çene mesafesi): Çeneler arası mesafe. (% uzama hesabı için gereken L0 değeridir.) Mass 

(kütle) : Numunenin ağırlığı kg biriminde girilmelidir.  

Length (uzunluk) : Numunenin uzunluğu metre biriminde girilmelidir.  

Test no (deney numarası) : Deney numarası cihaz tarafından artırılmaktadır. Gerektiğinde operatör tarafından 
değiştirilebilir.  

Laboratory No (Laboratuvar numarası) : Laboratuvar numarası girilmelidir.  

Aynı Test No (deney numarası) ile farklı deney yapılmamalıdır. Aksi takdirde bir önceki test 

numarasıyla kaydedilmiş deney sonuçları silinecek yerine daha sonra kaydedilmiş deneyin sonuçları 

görüntülenecektir. Bu nedenle test no kullanıcı tarafından değiştirilmeden, cihaz tarafından otomatik olarak 

artması kayıtlarınızın silinmemesi açısından çok önemlidir.   

 

FOTOĞRAF 15: Numune ayarları sayfası  

 

FOTOĞRAF 16 : Numune ayarları sayfası  
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Calculated Area (Hesaplanan alan) : Numune boyutları girildikten sonra cihaz hesaplanan alanı otomatik olarak 

hesaplar. Bu hesap gerilim hesaplama tipi (stress calculation type) ne bağlı olarak değişikli gösterir. Gerilim 

hesaplama tipi (stress calculation type) olarak REGISTERED seçildiyse, numune boyutları kullanılır.  

MASS&LENGTH (ağırlık ve boy), numunenin ağırlığı ve boyu kullanılır.  

DENEY PARAMETRELERİ (TEST PARAMETERS)  

  

 

  

FOTOĞRAF 17: Deney parametreleri sayfasına giriş  FOTOĞRAF 18:  Deney parametreleri sayfası  

  

Control Mode (Cihaz Kontrol Modu)  

Cihaz otomatik veya manuel olarak kontrol edilebilmektedir. 

(Bkn. Fotoğraf 19) Cihaz otomatik modda çalışıyorken 

kalibrasyon sayfasına geçildiğinde sistem otomatik olarak 

manuel moda geçer.   

 Max Available Load (En Büyük Elde Edilebilir Yük) Cihaz bu 

değere ulaştığında otomatik olarak durur. Bu değer, cihazın 

gövdesine göre tanımlanır. Gövde 600 kN olduğundan, max. available load 600 kN seçilmelidir.   

 Failure Threshold (Kopma Algılaması Eşiği)  

Cihaz kopma algılamasını bu eşik değer aşıldıktan sonra başlatır. Çok yüksek bir değer seçildiğinde cihaz 

otomatik kopma algılaması yapamaz. Çok düşük bir değer seçildiğinde ise elektriksel gürültü cihaz tarafından 

kırılma olarak algılanır. Bu değer cihazın maksimum kapasitesinin %1’i kadar olmalıdır. 600 kN kapasiteli 

üniversal test cihazları için bu değer en az 6 kN olarak ayarlanmıştır.   

 Failure Detection % (Hata Algılama %)   

Deneyde ulaşılan maksimum yük değeri, buraya girilen yüzde değeri kadar düştüğü zaman sistem artık deneyi 

sona erdirme sürecine girer, cihaz durur, yükünü boşatır ve piston başlangıç pozisyonuna döner. Hata algılama, 

yüzde cinsinden, 1-99 arasında bir değerdir. Bu yüzde değerinin çok büyük olması halinde, numune kopsa bile bu 

yüzdeye ulaşılana kadar makina çalışır. Diğer taraftan, bu değerin çok küçük olması halinde, numune üzerinde 

oluşan çok küçük bir incelme, numuneye ait nihai dayanım olarak algılanır ve cihaz tarafından deney 

sonlandırılır. Bu nedenle bu parametre için 60 civarı bir yüzde değeri uygundur.   

 

FOTOĞRAF 19:  Kontrol mod seçenekleri  
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 Zero Suppression (P) ( Sıfır İnikliği / Baskılama)  

Deney başlangıcındaki elektriksel sesi elimine etmek için kullanılır. Bu değere ulaşana kadar, deney ekranı 

sayfasında yük sıfır olarak görüntülenir. Bu değer, 600 kN 

kapasiteli cihazlar için 0 kN olarak ayarlanmıştır.   

Extensometer Usage (ekstensometre kullanımı):   

Henüz aktif değildir.  

Yield Shift Value (Akma kaydırma değeri) Akma noktasının 

gösterildiği grafikte yük tepe değerinin yaklaşık olarak  %20’si ile 

%60’ına denk gelen değerlerden alınan noktalar birleştirilerek bir 

lineer çizgi oluşturulur. Bu çizginin ne kadar kaydırılacağı bu 

parametreden belirlenir. Bu parametrenin varsayılan(default) değeri 0,2 ‘dir.  

Stress Calculation Type (Stress/gerilim hesaplama tipi)  

Cihazın doğru parametrelerle stress hesabını yapması için Stress değerinin numunenin hangi boyutlarıyla veya 

özelliğiyle hesaplanacağını belirlemek için kullanılır. Registered ve Mass&Lenght olmak üzere iki farklı hesaplama 

tipi vardır. (Bkn. Fotoğraf 20) Stres bildiğiniz gibi yükün numunenin kesit alanına oranı ile elde edilir. Registered 

seçeneği seçilirse numunenin kesit alanı hesaplamak için numunenin sadece çap bilgisi kullanılır.  

Mass & Length seçeneğinde ise demirin özkütlesi 7.85 gr/cm3 farzedilerek hesaplama yapılmaktadır. Çekme 

deneyleri yaparken genelde stress hesaplama yöntemi olarak Registered seçilmelidir.   

Speed (mm/min)(Çekme Hızı):   

Bu parametrenin varsayılan (default) değeri 10 mm/dk olarak atanmıştır. 5-20 mm/dk arasındaki değerler 

girilebilir.  

 Maximum graph stress (Mpa)(Grafikte maksimum stress/gerilim)  

Bu parametre, grafik çizerken görüntülenen maksimum stress/gerilim değeri için kullanılır. Deney ekranı 

sayfasında yer alan grafik, bu değere kadar görüntülenebilir. Grafiğin maksimum değeri olarak ayarlanan değerin 

aşılması deneyi durdurmaz. Bu parametre değeri, mutlaka deneyde gerçekleşmesi beklenen maksimum stresin 

üzerinde bir değer olmalıdır. Varsayılan (default) olarak bu değer 750 olarak ayarlanmalıdır.  

Maximum graph strain (%) (Grafik maksimum strain/deformasyon)  

Bu parametre, grafik çizerken görüntülenen maksimum strain/deformasyon değeri için kullanılır. Deney ekranı 

sayfasında yer alan grafik, bu değere kadar görüntülenebilir. Grafiğin maksimum değeri olarak ayarlanan değerin 

aşılması deneyi durdurmaz. Bu parametre değeri, mutlaka deneyde  gerçekleşmesi beklenen maksimum stresin 

üzerinde bir değer olmalıdır. Varsayılan (default) olarak bu değer 30 olarak ayarlanmalıdır.  

SAVE ALL (TÜMÜNÜ KAYDET)  

Parametrelerde yapılan değişiklikler SAVE ALL(tümünü kaydet) ile kaydedilmelidir. (Bkn. Fotoğraf 21)  

FOTOĞRAF 20:  Stres hesaplama tipi seçenekleri  
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TEST RESULTS (DENEY SONUÇLARI)  
  

Deney Sonuçlarını Görüntüleme  

 

Kaydedilmiş deney sonuçlarını görüntülemek için, ana menüden Test Results (deney sonuçları) alt menüsü seçilir 

ve ENTER TUŞU’na basılır. Ancak deney sonlanır sonlanmaz Test Results (deney sonuçları) sayfasına 

geçilememektedir. Sayfaya geçiş yapmak için TARE tuşuna basılmalıdır. Görüntülenen sayfada (Bkn. Fotoğraf  

22), Load Test Results (deney sonuçlarını yükle) satırına gelinip deney sonucu görüntülenmek istenen Test No 

girilerek o deneye ait veriler görüntülenir. Tüm kayıtlı deney sonuçları silmek için kürsör Clear All seçeneğine 

getirilip (Bkn. Fotoğraf 22) ENTER ile onaylanır. Ancak bu işlem Test No’ yu silmez, numara otomatik olarak 

artmaya devam eder.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lab No: Laboratuvar numarası  

 Test No: Deney numarası  

 Unit: Birim sistemi  

 Speed: Deney hızı  

 Type: Deney tipi  

 Mass: Kütle  

 Lenght: Uzunluğu  

 Width: Genişlik  

 Thickness: Kalınlık  

 B.Load: Maksimum yük  

 Stress: Maksimum stres  

 Yield Load: Akma noktasındaki yük değeri  

 Yield Stress: Akma noktasındaki gerilim 
değeri  

 Br.El (%): Kopma anındaki yüzde uzama  

 Grip Distance: Çeneler arası mesafe  

 

FOTOĞRAF 21: Deney parametrelerini kaydetme  

 

FOTOĞRAF 24:  Deney sonuçları sayfası- tüm 

deney sonuçlarını silme  

                          FOTOĞRAF 23: Deney sonuçları sayfası  

 

FOTOĞRAF 22: Deney sonuçları sayfasına giriş  
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Geçerli Deney Sonuçlarını Ve Kaydedilmiş Deney Verilerini Yazdırma  

 Herhangi bir deney numarasına ait deney sonucu imleci Print Test satırına getirip, Enter ile onaylayarak veya 

PRINT TUŞU’na basarak yazdırılabilmektedir.Eğer tüm deney sonuçlarını yazdırmak isterseniz, onları 

görüntülemeden Print All seçeneğini kullanarak yazdırabilirsiniz. BC 100 kontrol ünitesi, nokta vuruşlu yazıcıları 

desteklemektedir. Nokta vuruşlu bir yazıcıdan veya yazılım kullanarak bilgisayara bağladığınız herhangi bir 

yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Çıktı almak için yazıcı kablosunun RS 232 seri portuna bağlı olduğundan emin olunuz.  

Çekme deneyinin sonuçlarını yazdırmak için imlecin konumuna bakınız. (Bkn. Fotoğraf 25 ve Fotoğraf 26)  

DEVICE SETTINGS (CİHAZ AYARLARI)  

  

Bu alt menüye ana menü sayfasından ulaşılır. (Bkn. Fotoğraf 27) Tarih, saat ayarı, arka plan ışığı açık kalma 
süresi, kontrast, cihazda kullanılan birimler, kalibrasyon, katsayılar, kanal ayarları, ondalık nokta ayarları gibi 
ayarlar bu sayfadan yapılmaktadır (Bkn. Fotoğraf 28). 
System Clock (Sistem Saati):   
Test No (deney numarası) ile seçilmiş deneyin yapılış saati ile ilgili bilgileri gösterir. Yapılmış deneylerin ayırt 

edilmesi için kullanılmaktadır.  

System Date (Sistem Tarihi):   

Test No (deney numarası) ile seçilmiş deneyin yapılış tarihi ile ilgili bilgileri gösterir. Yapılmış deneylerin ayırt 

edilmesi için kullanılmaktadır.  

On Screen Time (sec) (Ekran Kapatma Süresi):  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FOTOĞRAF 25: Deney sonuçları sayfası-  
önceden kaydedilmiş bir deney sonucunu yazdırma  

FOTOĞRAF 26:  Deney sonuçları sayfası- tüm 

deney sonuçlarını yazdırma  

 

FOTOĞRAF 27: Cihaz ayarları sayfasına giriş  

 

FOTOĞRAF 28: Cihaz ayarları sayfası  
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Ekranın ışığı bu süre boyunca hiçbir tuşa basılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır. Dijital ünitenin arka plan 

ışığının ömrünü artırmak için kullanılır. Uyku modundan çıkmak için, dijital ünite üzerinde herhangi bir tuşa 

basmanız yeterlidir. Varsayılan (default) olarak On Screen Time süresi 7200 sn olması önerilir.  

Screen Contrast -% (Parlaklık Ayarı):  

Görüntü parlaklık ayarı içindir. İstenen parlaklık ayarı 1-99 aralığında bir seçimle yapılır. Varsayılan (default) 

olarak parlaklık ayarı  %50 olmalıdır.  

Device Unit (Cihaz Birimleri)  

Cihazın bu versiyonun da, çekme (tensile) deneyi için kN – MPA-mm birimleri kullanılmıştır. Bu birimler kullanıcı 

tarafından değiştirilememektedir.  

CHANNEL CALIBRATION (KANAL KALİBRASYONU)  

Kalibrasyona başlamadan önce kanalın kazanç (gain) ayarının yapılması gerekir. Yük kalibrasyonu için varsayılan 

kazanç (gain) değeri 128, ortalama (average) değeri 1 olarak ayarlanmalıdır. Uzama 

kalibrasyonu için ise varsayılan kazanç (gain) değeri 1, ortalama (average) değeri 1 de olarak ayarlanmalıdır. 

Kazanç ayarı Cihaz Ayarları (DEVICE SETTINGS) menüsü altında yer alan CHANNEL SETTINGS alt menüsünden 

yapılmaktadır.  

Yük kalibrasyonu hangi deney tipi seçilerek yapılırsa yapılsın, tüm deneyler için geçerlidir. Uzama kalibrasyonu 

ise Tensile deney tipi seçilerek yapılmalıdır. Yük kalibrasyonu LOADCELL, uzama kalibrasyonu DISPLACEMENT 

seçilerek yapılmalıdır.   

Kalibrasyona başlamak için, ilk olarak TENSILE deneyinin DEVICE SETTINGS menüsünden CHANNEL  

CALIBRATION alt menüsüne ulaşılmalıdır.(Bkn. Fotoğraf 29) Sayfaya şifre ile giriş yapılır. (Bkn. Fotoğraf 30) Şifre 

11057’dir. CHANNEL CALIBRATION menüsü seçildikten sonra karşınıza gelen ekrandan sırasıyla önce LOADCELL 

seçeneğini seçip yük kalibrasyonu yapılmalı, daha sonra DISPLACEMENT seçeneğini seçerek uzama kalibrasyonu 

yapılmalıdır.   

  

 

  

FOTOĞRAF 29: Kalibrasyon sayfasına giriş  FOTOĞRAF 30: Kalibrasyon tipi seçimi ve şifre girişi  

  

 Bu sayfaya giriş yapıldığında, cihaz otomatik modda çalışmasına devam ederken yükleme hızı manuel 

olarak pot düğmesinden kontrol edilebilmektedir.  
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YÜK KALİBRASYONU  

 Yük hücresi (loadcell) ni basma plakaları arasına merkezli bir şekilde yerleştiriniz.  

 Yukarıda tarif edildiği gibi kalibrasyon tipi olarak LOADCELL seçeneğini (Bkn. Fotoğraf 30) seçiniz ve şifre 

(11057) ile kalibrasyon sayfasına giriş yapınız.  

 Görüntülen sayfada kalibrasyonun kaç noktadan yapılacağını belirleyiniz. (Bkn. Fotoğraf 31 ve Fotoğraf 32) 8 
noktadan kalibrasyon yapılması önerilir.  

  

  

  

 

 

 

 

Seçtiğiniz tüm noktalara Reel-Value sütunundan kalibrasyon değerlerini kN birimine uygun olacak şekilde giriniz. 

İlk değer sıfır olarak seçilmelidir. 2. Kalibrasyon noktası 25 kN  diğer noktalar ise; cihazın maksimum yük 

kapasitesinin %10 luk veya %20 lik dilimlerinde artış ile yük hücreniz (loadcell) kapasitesine bağlı olarak 

ayarlanabilir. UTM-4000 Universal Test Cihazı için User-Value değerleri sırasıyla 0, 25, 50, 100, 150, 200, 250 ve 

300 ayarlanması önerilir. 300 kN – 600 kN aralığındaki kalibrasyonu bu girmiş olduğunuz user-value değerlerine 

bağlı olarak cihaz otomatik ayarlayacaktır. 600 kN den daha yüksek kapasiteli yük hücreniz  (loadcell) varsa 200 

kN den sonraki noktaları 600 kN e ulaşana kadar eşit aralıklarla bölüştürebilirsiniz.  

 Yükleme Hızı ve kalibrasyon ayar düğmesini saat yönünün tersine gidebileceği en son noktaya kadar 

çevirerek hızı sıfıra düşürünüz.  

 Oklar ile Reel-value satırına geçiniz.  

 İmleci, ham değeri (Reel-value) alacağınız satıra 

getirdikten sonra kalibrasyona başlamak ve 0 noktasının 

ham değerini almak için START tuşuna basınız.  

Yükleme Hızı ve Kalibrasyon ayar düğmesini saat yönüne doğru 

çevirerek kademe kademe hızı maksimum seviyeye kadar 

artırınız. Bu esnada yükleme başlıkları arasına yerleştirilen yük 

hücresi   (loadcell) ‘nde okunan yükler ile Reel Value satırında  bulunan  yükler  yük  hücresi  ile 

eşleştiğinde aşağı ok tuşuna basınız. Tanımlanan kalibrasyon nokta sayısı tamamlanana kadar bu işleme devam 

ediniz.   

 
  

 FOTOĞRAF 32: Yük kalibrasyon sayfası-kalibrasyon 

nokta seçenekleri  

  

 FOTOĞRAF 31: Yük kalibrasyonu sayfası  

  FOTOĞRAF 33: Kalibrasyonun kaydedilmesi  

  

  

  



 

    23 

 

Değerleri tamamladıktan sonra TARE tuşuna (cihazın farklı versiyonlarında STOP tuşu olabilir) basarak yükü 
boşaltınız.  
 Yapılan kalibrasyonu aynı sayfada yer alan Save All ile kaydediniz. (Bkn. Fotoğraf 33)   
 

KALİBRASYON DOĞRULAMA  

Deney parametreleri (Test Parameters) alt menüsünden Control mode seçeneğini Manuel moda alınız.  

Test Screen sayfasını görüntüleyiniz.  

START tuşuna basınız.   

Yükleme Hızı ve Kalibrasyon ayar düğmesi çevirerek kontrol edeceğiniz kN değerlerine makinayı yükleyiniz. 

Loadcell değerleri ile ekrandaki değerlerin eşleşip eşleşmediğini kontrol ediniz. Değerlerin eşleşmemesi 

durumunda kalibrasyonu tekrarlayınız.  

Yük ölçüm sistemi doğrulamaları Uluslararası Standartlar tarafından istendiği için, doğrulama her yıl  

yürütülen çalışmaya bağlı olarak, onay verilmiş aletler kullanan uzman bir mühendis tarafından yapılmalıdır.  

 UZAMA SENSÖRÜ KALİBRASYONU  

  
 Kalibrasyon kolaylığı için uzama sensörünün kontrol üniteyle 

bağlantısını çıkarmadan cihazdan söküp dışarda kullanabilirsiniz.  

 Yukarıda tarif edildiği gibi kalibrasyon tipi olarak DISPLACEMENT 

seçeneğini seçiniz (Bkn. Fotoğraf 34) ve şifre (11057) ile 

kalibrasyon sayfasına giriş yapınız.  

  

 Görüntülen sayfada kalibrasyonun kaç noktadan yapılacağını 

belirleyiniz.2 noktadan kalibrasyon yapılması yeterlidir. (Bkn. 

Fotoğraf 35)  

 Seçtiğiniz tüm noktalara User-Value sütunundan kalibrasyon 

değerlerini mm birimine uygun olacak şekilde giriniz. İlk değer sıfır 

olarak seçilmelidir. UTM4000 Universal Test Cihazı için User-

Value değerleri sırasıyla 0, ve 100 olmalıdır.  

 İmleci Reel value satırına sağ ok tuşu ile taşıyınız.  

 Kalibrasyona başlamak ve 0 noktasının ham değerini almak için START tuşuna basınız.  

Cihazın farklı versiyonlarında ham değerleri almak için cihazın gövdesinde bulunan ENTER tuşu kullanılıyor 

olabilir.  

 Eğer uzama sensörünü cihazdan söktüyseniz, uzama sensörünün çubuğuna kademe kademe yavaşça basınız. 

Bir kumpas yardımıyla User-Value sütununa girdiğiniz değerlere ulaştıkça aşağı ok tuşuna basarak ham 

değerleri (reel value) alınız.  

FOTOĞRAF 34: Uzama kalibrasyonu sayfasına giriş  

 FOTOĞRAF 35: Uzama kalibrasyon sayfası ve 

kalibrasyon nokta seçenekleri  
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       Eğer uzama sensörünü cihazdan söktüyseniz, bu işlem 

tamamlanana kadar uzama sensörünün çubuğuna basılı 

tutulmalıdır. Sökmediyseniz piston motorunu çalıştırılarak bu işlem 

yapılmalıdır. Yapılan kalibrasyonu aynı sayfada yeralan Save All 

ile kaydediniz. (Bkn. Fotoğraf 36)  

KALİBRASYON DOĞRULAMA  

  

 Test Screen sayfasını görüntüleyiniz.  

 Extensometrenin çubuğuna kademe kademe yavaşça basınız. İlgili bölümde User-value olarak atanan 

değerlerin   (0, 10, 20,…) okunup okunmadığını kontrol ediniz. Farklı bir değer görülmesi halinde kalibrasyonu 

yineleyiniz.  

     Yük ölçüm sistemi doğrulamaları Uluslararası Standartlar tarafından istendiği için, doğrulama her yıl   

yürütülen çalışmaya bağlı olarak, onay verilmiş aletler kullanan uzman bir mühendis tarafından yapılmalıdır.  

CONTROL COEFFICIENTS (KATSAYILAR)  

  
Bu menüye (Bkn. Fotoğraf 38) Cihaz Ayarları (Device Settings) sayfasından ulaşılır. Sayfaya giriş yapmak için önce 

kontrol ünitenin açılışında deney seçimi (tensile veya compression) yapılır. Daha sonra DEVICE SETTINGS 

menüsünün (Bkn. Fotoğraf 37) altında yer alan CONTROL COEFFICIENTS (control katsayıları) alt menüsüne şifre 

(11057) ile giriş yapılır.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 İlk altı katsayı (C01, C02, C03, C04, C05 ve C06) çarpan katsayılarıdır. Default değerleri sırasıyla 0.970, 

0.930, 0.890, 0.860, 0.830, 0.810’ dur. Numunenin çapı  

 küçüldükçe katsayılara da daha küçük değerler verilir. Sonraki altı katsayı (C07, C08, C09, C10, C11, C12) 

numunenin kesit alanı bilgileridir.  

 Numunenin kesit alanı C07’ ye girilen değerden küçükse, kalibre edilen uzama değeri C01 katsayısı ile 

çarpılarak düzeltilir.   

 Numunenin kesit alanı C07’ ye girilen değer ile C08 arasında ise , kalibre edilen uzama değeri C02 

katsayısı ile çarpılarak düzeltilir.   

  

FOTOĞRAF 37: Katsayılar sayfasına giriş  
FOTOĞRAF 38:  Katsayılar sayfası ve  ayarları 

kaydetme  

  

FOTOĞRAF 36:    Kalibrasyon ayarlarını kaydetme   
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 Numunenin kesit alanı C08’ e girilen değer ile C09’ a girilen değer arasındaysa, kalibre edilen uzama 

değeri C03 katsayısı ile çarpılarak düzeltilir.   

 Numunenin kesit alanı C09’ e girilen değer ile C10’ a girilen değer arasındaysa, kalibre edilen uzama 

değeri C04 katsayısı ile çarpılarak düzeltilir.   

 Numunenin kesit alanı C10’ e girilen değer ile C11’ a girilen değer arasındaysa, kalibre edilen uzama 

değeri C05 katsayısı ile çarpılarak düzeltilir.   

 Numunenin kesit alanı C11’ e girilen değer ile C12’ a girilen değer arasındaysa, kalibre edilen uzama 

değeri C06 katsayısı ile çarpılarak düzeltilir.  

Bu şekilde her farklı çaptaki demire göre piston üzerindeki uzamanın numuneye yansıması değiştirilir. C01, C02, 

C03, C04, C05, C06 katsayıları sırasıyla 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16-18-20 mm, ve 20+ mm çaptaki 

demirler için yapılan ayarlarda kullanılır. C13 ve C14 katsayıları akma noktasının  %20’si ile %60’ı arasında lineer 

bir çizgi çekmek için kullanılır. Bu nedenle varsayılan (default) değerleri sırasıyla 0.2 ve 0.6’dır. C15 motor hız 

kontrol çarpanıdır. C16 katsayısı ise motorun inverter’a nasıl bir katsayı yükleyeceğinin değeridir.  

CHANNEL SETTINGS (KANAL AYARI) :   

BC 100 kontrol ünitesinde 3 adet kanal (1, 3 ve 4 kanalları) kullanılmaktadır. 1. kanal hem çekme (tensile) hem 

basma (compression) deneylerinde kullanılan yük (load) kanalıdır. 2. kanal kullanılmamaktadır. 3. kanal, yalnızca 

çekme (tensile) deneyinde kullanılan uzama (displacement) kanalıdır ve son olarak 4. kanal ilave gövde 

bağlanması durumunda kullanılacak yük (load) kanalıdır. (Çift etkili piston kullanıldığında 4. kanal basma deneyi 

için ayarlanır. Cihazdaki basma bölümü kullanılmaz.)   

Sinyal şartlandırıcı için gain ayarı yapılması gereklidir.  Bu nedenle herhangi bir kalibrasyon öncesi, bu sayfada 

kanal ayarları yapılmalıdır. Kanal ayarı yapabilmek için kanal seçimi yapılmasına gerek yoktur. Çünkü cihaz kanal 

ayarları hangi kanalda yapılırsa yapılsın her iki kanal için de geçerli olacaktır. Kanal ayarları sayfasına giriş 

yapabilmek için DEVICE SETTING menüsünün altında yer alan CHANNEL SETTING alt menüsüne girilir. (Bkn. 

Fotoğraf 39) Ekrana gelen sayfada şifre sorulacaktır. ENTER tuşuna basıldığında şifre giriş imleci aktif hale gelir. 

Şifre olarak 11057 girilmelidir. (Bkn. Fotoğraf 40) Tekrar ENTER tuşuna basılarak şifre onaylanır ve ekrana cihaz 

kanal ayarları (device channel settings)sayfası gelir. (Bkn. Fotoğraf 41)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FOTOĞRAF 39: Kanal ayarları sayfasına giriş  FOTOĞRAF 40:  Kanal ayarları sayfası-şifre girişi  
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Kanal ayarları cihaza iki adet yük hücresinin (loadcell) ve iki adet uzama sensörünün kazanç ayarının 

yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde programlanmıştır ve sistem elektriksel gürültüye sahip ise her bir 

kanal için veri ortalaması ( average) alınmaktadır. Displacement Channel Gain (yerdeğiştirme kanal kazancı) 

cihaza dikey olarak bağlanan uzama sensörü için yapılan kazanç ayarıdır.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Varsayılan (default) değeri 1 olarak atanmıştır. Aynı şekilde displacement channel average (yerdeğiştirme kanal 

ortalaması) varsayılan (default) değeri de 1 olarak atanmıştır. Load channel-1 gain (yük kanal kazancı-1) cihazın 

basma plakaları arasına yerleştirilen yük hücresi (load cell) için yapılan kazanç ayarıdır. Hız ayarına bağlı olarak, 

varsayılan (default) değeri olarak 128 olarak ayarlanmıştır. Load channel-1 average (yük kanal ortalama)’nın 

varsay ılan (default) değeri ise 1 ‘dir. Eğer cihaza ilave olarak yatay uzama sensörü bağlanacaksa Extensometer 

channel gain (uzama sensörü kanal kazancı) ayarlanmalıdır. Cihaza yatay olarak ilave uzama sensörü bağlamanız 

halinde kazanç ve ortalama değerlerinin varsayılan (default) değerleri için UTEST teknik servisine danışınız. Aynı 

şekilde cihaza ilave beton test presi gibi basma gövdesi bağlanacakca Load channel-2 gain (yük kanal kazancı-2) 

ve load channel-2 average (yük kanal ortalaması 2)  ayarı yapılmalıdır. İlave gövde bağlanması halinde varsayılan 

(default) değerleri için UTEST teknik servisine danışınız. 2000 kN ve 3000kN kapasiteli beton test preslerinden 

biri bağlanması halinde transdüser ve yük hücresi için 64 uygun bir kazanç (gain) varsayılan değeridir.  

Cihaza ilave bir gövde bağlanacaksa kalibrasyon hangi kazanç(gain) değerinde yapıldıysa kullanıcı cihazı 

sadece o kazanç (gain) değerinde çalıştırmalıdır.  

Yapılan ayarlar aynı sayfada sağ alt köşede yer alan SAVE ALL (tümünü kaydet) ile kaydedilmelidir. (Bkn. Fotoğraf 
42)  

  

 DECIMAL POINT (ONDALIK NOKTA)  
  

Ondalık nokta (decimal point) ayarı deney sonuçlarının doğru yorumlanabilmesi için gerekli bir ayardır. Çekme 

kanalında yük (load), gerilim (stress), uzama (strain) , hız (speed) değerlerinde noktadan sonraki ondalık hane 

sayısı bu alt menüden belirlenir.  Bu sayfaya Cihaz ayarları (Device Settings) menüsünden (Bkn. Fotoğraf 43) 

ulaşılır ve şifre ile giriş yapılır (Bkn. Fotoğraf 44). Şifre 11057’dir. Bu değerleri Çekme (tensile) deney seçimini 

yaptıktan sonra ayarları yapabilirsiniz.    

  

FOTOĞRAF 41:  Kanal ayarları sayfası-kazanç ayarı  

  

FOTOĞRAF 42:  Kanal ayarlarını kaydetme  
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FOTOĞRAF 43: Ondalık nokta ayarı sayfasına giriş  FOTOĞRAF 44: Şifre girişi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FOTOĞRAF 45:  Ondalık nokta ayarı sayfası  FOTOĞRAF 46:  Ondalık nokta ayarlarını kaydetme  

 

Varsayılan değerler Fotoğraf 45’ de gösterildiği gibidir. Ondalık 

nokta ayarı yaptıktan sonra ayarları sayfanın alt kısmında yer 

alan SAVE ALL ile kaydetmeyi unutmayınız. (Bkn. Fotoğraf 46)  

 Ondalık hanesi sayısını artırmak, sistem 

performansını artırmaz.   
  

 DEVICE INFO (CİHAZ BİLGİLERİ)  

  

Bu menüden aygıt yazılım bilgisine ulaşılır. Board version, 

Software version, Clip version, Rtos version ve UTEST iletişim bilgilerini bu sayfadan görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

         

 

FOTOĞRAF 47:  Cihaz versiyon bilgileri sayfasına giriş  

 

FOTOĞRAF 49: Tümünü kaydet seçeneği  

 

FOTOĞRAF 48: Cihaz versiyon bilgileri sayfası  
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Cihaz bilgilerini görüntülemek için Cihaz Ayarları (Device Settings) menüsünde yer alan Cihaz Bilgileri (Device 
Info) alt menüsüne imleç ile ulaşıp ENTER tuşuna basılmalıdır. (Bkn. Fotoğraf 47) Menu tuşuna basılması halinde 
bir önceki sayfaya dönülür. Cihaz bilgileri ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. (Bkn. Fotoğraf 48)  
   

 SAVE ALL (TÜMÜNÜ KAYDET)  

  

Tüm alt menülerde, numune tip ve boyutları, grafik tipi, hız oranı ( pace rate ) vb. değişiklikler yapıldığında, 

yapılan son değişikliklere göre deney gerçekleştirilmektedir. Ancak, parametreler Save All alt menüsünden 

kaydedilmeden BC 100 Ünitesi kapatıldığında, cihaz bir önceki kayıtlı parametreler ile açılır. Bu nedenle, yapılan 

değişikliğin kalıcı olabilmesi için, Ana sayfa (Main Menü)’da yer alan Tümünü kaydet (Save All) ile 

kaydedilmelidir. (Bkn. Fotoğraf 49)  

BASMA DENEYİ ALT MENÜLERİ  

DENEY TİPİ SEÇME (TEST TYPE SELECTION)   

Ana menüye geçmek için ilk önce deney tipi seçimi yapılmalıdır. 

(Bkn. Fotoğraf 50) Çekme deneyi yapmak için DEVICE TENSILE 

MODE, basma deneyi yapmak için DEVICE COMPRESS-1 MODE, 

cihaza ilave gövde bağlayarak basma deneyi yapmak isteniyorsa 

DEVICE COMPRES-2 MODE seçilmelidir. Deney seçimi yapıldıktan 

sonra ekrana deney ekranı gelecektir. Devamında MENU tuşuna basılması  

halin de Ana Menü görüntülenir. Deney tipini değiştirmek için kontrol ünitesinin elektriği arka panelde yer alan 

ON/OFF düğmesinden kapat/aç yapılmalıdır. Çekme cihazının üst bölgesinde basma deneyi yapmak için bu 

deney tipi seçilir. Bu deney tipiyle yapılan yük kalibrasyonu çekme (tensile) deneyinde yapılan yük kalibrasyonu 

ile aynıdır.  

ANA MENÜ (Main Menu)  

BC 100 ünitesi açıldığında, ekrana, alt menülerin adlarının yer 

aldığı Main Menü sayfası (Fotoğraf 51) gelir. Kürsor “<<”, YÖN 

TUŞLARI ile açılmak istenen herhangi bir alt menü sayfası 

isminin yanına getirilip ENTER tuşuna basıldığında, alt menü 

sayfası açılır. Herhangi bir alt menü sayfasından, Main Menü 

sayfasına dönmek için, MENU tuşuna basılır.   

  

ALT MENÜLER ( Submenus )  

Bu model cihazlar ile gerçekleştirilebilecek deneyler için, ilgili standartlarda öngörülen değişkenlere ait veri 

girişleri (numune tip, boyutları, yükleme hızı, vb.), deneyin bu verilere göre gerçekleştirilmesi, deney 

sonuçlarının görüntülenmesi ve yazdırılması işlemleri bu alt menüler ile gerçekleştirilir. Ayrıca, cihazın 

kalibrasyonu da yine bu alt menüler kullanılarak yapılır. Herhangi bir alt menü sayfasında yer alan değerin 

 

FOTOĞRAF 50: Deney tipi seçme-Basma deneyi  

  

FOTOĞRAF 51: Basma deneyi-Ana menü sayfası  
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değiştirilmesi gerektiğinde, kürsör  “<<”, değiştirilecek değer satırına YÖN tuşları yardımı ile taşınır ve ENTER 

tuşuna basılır. Değer değişiklikleri, SAYISAL tuşlar yardımı ile yapıldıktan sonra, yeni değerin BC 100 kontrol 

ünitesine tanıtılması için ENTER tuşuna basılır. Girilen yanlış değer, CLEAR tuşuna basılarak temizlenir. Deneyler 

için alt menü sayfalarında yapılan değişiklikler sonrası, BC 100 kontrol ünitesi kapatılana kadar yeni değerler veri 

olarak kullanılır ve deneyler tanıtılan bu değerlere göre gerçekleştirilebilir. Alt menü sayfalarında yapılan değer 

değişikliklerinin kalıcı olabilmesi için, değişiklikler Save All üzerinden kaydedilmelidir.  

TEST SCREEN (DENEY EKRANI)  

Deney, sadece deney ekranı açıkken gerçekleştirilebilmektedir. Deneyin başlamasından, otomatik olarak 
sonuçlanmasına kadar geçen süreç bu ekrandaki grafikten izlenir. (Bkn. Fotoğraf 52)  Deney başlangıcında TARE 
tuşuna basıldığında; BC 100 kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak verilen Test No (Deney Numarası) ile 
deneyin gerçekleştiği Channel No (Kanal Numarası) bu ekranda görüntülenir. Test No (deney numarası) Sample 
Settings (numune ayarları) sayfasından değiştirilir. Deney kayıt numarası TARE tuşuna basıldığında otomatik 
olarak birer birer artar. Cihaz tüm kanallarının toplam hafızasında 100 adet test sonucu kaydedilebilir. 100 adet 
deney sonrası, deney numarası (test no) otomatik olarak tekrar bire döner.   

 

 

 

 

 

 

TARE tuşuna basıldığında, deney ekranında görüntülenen, Channel No ve Test No yapılacak deneye aittir. 

Deney sürecinde, numune için deney öncesi belirlenen pace rate (sabit yükleme hızı) BC 100 Ünitesi 

tarafından bu sayfadan görüntülenir. Herhangi bir alt menüden Test Screen (deney ekranı) sayfasına dönmek 

için iki kez Menü tuşuna basılır.   

SAMPLE SETTINGS (NUMUNE AYARLARI)  

Bu alt menü sayfasında, deneyi gerçekleştirilecek numune tipi, boyutları ve Lab. No. BC 100 Ünitesi’ne tanıtılır. 

Bu menüye Ana menüden ulaşılır. (Bkn. Fotoğraf 53) Numune seçimi için, Sample Settings (numune ayarları) 

sayfası açıldığında ENTER tuşuna basılır ve numune tipi seçenekleri görüntülenir. İstenilen numune tipi satırına 

YÖN tuşları ile ulaşılır ve ENTER tuşuna basıldığında istenen numune tipi sayfası seçilmiş olur.  

(Bkn. Fotoğraf 54) Numuneye ait boyutlar ve ait olduğu grup numarası (Lab. No.) BC Ünitesi’ne tanıtılmalıdır. 

Seçeneklendirilmiş numune tiplerinden farklı tip ve boyutlardaki numunelere ait deneyler de, bu cihaz 

kullanılarak  (Bazı deneyler için ek aparat gerekebilir) gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, deneye ve numune tipine 

uygun “Numune Ayarları” sayfasında numune boyutları, deneye ait parametreler ise “Deney Parametreleri” alt 

menü sayfasında BC 100 kontrol ünitesine tanıtılır. Bu uygulama seçenekleri, aşağıdaki numune ayarları sayfası 

açıklamalarında belirtilmiştir.  

FOTOĞRAF 52: Deney ekranı   FOTOĞRAF 53: Numune ayarları giriş sayfası  
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 Sample Type (numune tipi) : Sadece 110 mm’lik karot numuneleri ile deney yapılabilmektedir. Bu yüzden 

sadece Cylinder (silindir/karot) numune tipi seçilmelidir. (Bkn. Fotoğraf 55)  Diameter (çap) : 

Numunenin çapı girilmelidir.  

 Test no (deney numarası) : Deney  numarası girilmelidir.  

 Laboratory No (laboratuvar numarası): Laboratuvar numarası girilmelidir.  

 Calculated Area (Hesaplanan alan): Hesaplanan alan cihaz tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır.  

 Dimension Unit (Boyut birimleri): Bu menüde kullanılan büyüklükler mm cinsinden girilmelidir.  

 SAVE ALL: Yapılan değişiklikler kaydedilmelidir.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

FOTOĞRAF 54:  Numune tipi seçme sayfası  FOTOĞRAF 55: Silindir numunesi ayar sayfası  

  
Aynı Test No (deney numarası) ile farklı deney yapılmamalıdır. Aksi takdirde bir önceki test numarasıyla 

kaydedilmiş deney sonuçları silinecek yerine daha sonra kaydedilmiş deneyin sonuçları görüntülenecektir.  

Bu nedenle test no kullanıcı tarafından değiştirilmeden, cihaz tarafından otomatik olarak artması 

kayıtlarınızın silinmemesi açısından çok önemlidir.   

TEST PARAMETERS (DENEY PARAMETRELERİ)  

Deney seçimi COMPRESSION 1 olarak seçildikten sonra MENU tuşuna basıldığında ekrana gelen Ana menüden 

Test Parameters (Deney parametreleri) seçeneği seçilerek (Bkn. Fotoğraf 56) basma deneyi için deney 

parametreleri alt menüsüne ulaşılır. (Bkn. Fotoğraf 57). Aşağıda deney parametreleri anlatılmıştır.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FOTOĞRAF 56:  Deney parametreleri giriş sayfası  FOTOĞRAF 57:  Deney parametreleri sayfası  
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Control Mode (Cihaz Kontrol Modu)  

Cihaz otomatik veya manuel olarak kontrol edilebilmektedir. 

(Bkn. Fotoğraf 58)Ayrıca cihaz otomatik modda çalışsa bile 

kalibrasyon sayfasına geçildiğinde sistem  manuel moda  geçer. 

 Kalibrasyon  yapılmak istendiğinde, cihaz Manuel moda 

alınmalıdır.   

Max Available Load (En Büyük Elde Edilebilir Yük) Cihaz bu 

değere ulaştığında otomatik olarak durur. Bu değer, cihazın gövdesine göre tanımlanır. Gövde 600 kN 

olduğunda, En Büyük Elde Edilebilir Yük 600 kN seçilmelidir.   

Failure Threshold (Kırılma Algılaması Eşiği)  

Cihaz kırılma algılamasını bu eşik değer aşıldıktan sonra başlatır. Çok yüksek bir değer seçildiğinde cihaz otomatik 

kırılma algılaması yapamaz. Çok düşük bir değer seçildiğinde ise elektriksel gürültü cihaz tarafından kırılma 

olarak algılanır. Üniversal test cihazı için bu değer en az 5 kN olarak ayarlanmıştır.   

Failure Detection % (Hata Algılama %)   

Deneyde ulaşılan maksimum yük değeri, buraya girilen yüzde değeri kadar düştüğü zaman sistem artık deneyi 

sona erdirme sürecine girer, cihaz durur, yükünü boşatır ve piston başlangıç pozisyonuna döner. Hata algılama, 

yüzde cinsinden, 1-99 arasında bir değerdir. Bu yüzde değerinin çok büyük olması halinde, bu yüzdeye ulaşılana 

kadar makina çalışır ve numune kırılır. Diğer taraftan, bu değerin çok küçük olması halinde, numune üzerinde 

oluşan çok küçük bir çatlak oluşumu, numuneye ait nihai dayanım olarak algılanır ve cihaz tarafından deney 

sonlandırılır. Bu nedenle 10 gibi bir yüzde değeri uygundur.   

Zero Suppression (P) ( Sıfır İnikliği / Baskılama)  

Deney başlangıcındaki elektriksel sesi elimine etmek için kullanılır. Bu değere ulaşana kadar, deney ekranı 

sayfasında yük sıfır olarak görüntülenir. Bu değer, 600  kN kapasiteli cihazlar için 0 kN olarak ayarlanabilir.  

Freeze Load (Donma Yükü)   

Bu değere ulaştığında, cihaz otomatik olarak o anki sabit 

yükte beklemeye geçer. Sabit bir yük, numunelerin statik 

davranışlarını gözlemlemek için kullanılabilir. Numunenin 

herhangi bir yük değerinde bekletilmesi düşünülmüyorsa, bu 

cihaz için freeze load değeri 600 kN olmalıdır.   

  
Graphic Type ( Grafik Tipi)   

Bu parametre, deney sürecinde Deney Ekranı’ nda görüntülenmesi istenen grafik tipinin ayarlanması için 

kullanılır. Seçenekleri Load vs Time (yük-zaman) veya Stress vs Time (stres-zaman) olarak ayarlanabilmektedir. 

(Bkn. Fotoğraf 59)  

 

FOTOĞRAF 58:  Kontrol mod seçenekleri  

 

FOTOĞRAF 59:  Grafik tipi seçimi  
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Pace Rate Type ( Yükleme Hızı Tipi)    

Bu parametre, yükleme hızı tipini seçmek içindir. Bu 

parametre kN/sn. biriminde yük-zaman  ( Load vs Time ) veya 

Mpa/sn biriminde stres-zaman (Stress vs Time) olarak 

ayarlanabilmektedir.(Bkn.Fotoğraf60)Buparametrede yapılan 

tip tercihine göre, bir alt satırdaki Pace Rate parametresine 

ait mevcut   değerin değiştirilmesi gerekebilir.   

  

Pace Rate (Yükleme Hızı)   

Cihazın yükleme hızını belirlemek için girilir. Bir önceki parametrede yapılan seçime bağlı olarak bu değer, yük 

veya gerilimdir. Pace Rate parametre değeri, ilgili deney standartlarında, genellikle MPa/sn. veya kN/sn. olarak 

verilir. Bu cihazla basma deneyi için 1.5 kN/sn (0.2 N/mm2.sn) – 6 kN/sn (0.8 N/mm2.s) arasında hız 

uygulanabilmektedir. Pace Rate Type parametresi olarak LOAD P. RATE tercih edildiğinde ise STRESS P.RATE için 

belirlenen MPa/sn birimindeki değerin, LOAD P. RATE parametresine karşı gelen kN/sn birimindeki değerinin 

hesaplanması gerekir. LOAD PACE RATE değeri Hesaplanan alan (Calculated Area) ile stress değeri çarpılarak 

bulunur. Yukarıda da bahsedildiği gibi hesaplanan alan (calculated area) numune boyutları üniteye tanıtıldıktan 

sonra kontrol ünite tarafından otomatik hesaplanmaktadır. Deneyde uygulanacak, pace rate tipi ve pace rate  

değeri  için yapılan tercih,  Deney Ekranı sayfasının en alt satırında görüntülenir.  

Maximum Graph Load  ( Grafik İçin Maksimum Yük )  

Bu parametre, Grafik Tipi  için, Load vs. Time (Yüke karşı Zaman) tercihi yapıldığında ve grafik çizerken kullanılır. 

Max. Available Load değeri basma deneyi için 600 kN olarak ayarlandığında, deney ekranı sayfasında yer alan 

grafik, 600 kN e kadar görüntülenebilir. Grafiğin maksimum değeri olarak ayarlanan değerin aşılması deneyi 

durdurmaz. Bu parametre değeri, mutlaka deneyde gerçekleşmesi beklenen maksimum yükün üzerinde bir 

değer olmalıdır. Varsayılan (default) olarak bu değer 600 kN 

seçilmelidir.  

Maximum Graph Stress  ( Grafik İçin Maksimum Gerilim )  

Bu parametre, Grafik Tipi için, Stress vs. Time (Gerilime karşı 

Zaman)  tercihi yapıldığında ve grafik çizerken kullanılır. Max. 

Available Load değeri basma deneyi için 600 kN olarak 

ayarlandığında, deney ekranı sayfasında yer alan grafik, 600 kN e 

karşılık gelen stress değeri kadar görüntülenebilir. Grafiğin 

maksimum değeri olarak ayarlanan değerin aşılması deneyi 

durdurmaz. Bu parametre değeri, deneyde gerçekleşmesi beklenen maksimum stres değerinin üzerinde bir 

değer olmalıdır. Varsayılan (default) olarak bu değer 80 Mpa seçilmelidir.  

 

  

                      FOTOĞRAF 60:  Yükleme hızı tipi   

 

FOTOĞRAF 61:  Deney parametrelerini kaydetme  
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Device Unit ( Cihaz birimleri)  

Basma deneyi deney parametreleri sayfasında kullanılan birimleri gösterir.  

SAVE ALL (TÜMÜNÜ KAYDET)  

Deney parametrelerinde yapılan değişiklikler SAVE ALL ile kaydedilmelidir.(Bkn. Fotoğraf 61)  

TEST RESULTS (DENEY SONUÇLARI)  
Deney Sonuçlarını Görüntüleme  

Deney biter bitmez, en son yapılan deneyin sonuçlarını görüntülenebilmektedir. Kaydedilmiş diğer deney 

sonuçlarını görüntülemek için, ana menüden Test Results alt menüsünü seçilir ve ENTER TUŞU’na basılır. 

Görüntülenen sayfada, Test No ve Lab No numarası girilerek o deneye ait veriler görüntülenir. Bu sayfada, 

Deney numarası (Test No.) kullanılarak herhangi bir deneyin sonucu ve o deneye ait detaylı bilgiler 

görüntülenebilir veya yazdırabilir. Test sonuçları iki ayrı sayfada görüntülenir. Sayfalar arasında geçiş yapmak için 

RESULTS TUŞU’na basılır.   

  

 

  

FOTOĞRAF 62:  Deney sonuçları sayfasına giriş  FOTOĞRAF 63: Deney sonuçları sayfası.  

  
Clear All, tüm kayıtlı deney sonuçlarını siler. Ancak bu işlem Test No. yu silmez, numara otomatik olarak artmaya 

devam eder.   

  

FOTOĞRAF 64:   Deney sonuçları sayfası- tüm 

deney sonuçlarını silme  

 

Geçerli Deney Sonuçlarını Ve Kaydedilmiş Deney Verilerini Yazdırma  

 Herhangi bir  deney numarasına (Test no.) ait deney sonucu PRINT TEST satırına girilerek veya PRINT TUŞU’na 

basılarak yazdırılabilir. Eğer tüm deney sonuçlarını yazdırmak isterseniz onları görüntülemeden PRINT ALL alt 

menüsünü kullanarak yazdırabilirsiniz. BC 100 ünitesi, nokta vuruşlu yazıcıları desteklemektedir. Nokta vuruşlu 

bir yazıcı ile veya yazılım kullanarak bilgisayara bağladığınız herhangi bir yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Çıktı almak 

için yazıcı kablosunun RS232 seri portuna bağlı olduğundan emin olunuz. Aşağıdaki fotoğraflarda olduğu gibi; 

basma ve çekme deneylerinin sonuçlarını yazdırmak için imlecin konumlarına bakınız.  
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FOTOĞRAF 65: Deney sonuçları sayfası-  
Önceden kayıtlı bir deney sonucunu yazdırma  

FOTOĞRAF 66:  Deney sonuçları sayfası- 

Tüm deney sonuçlarını yazdırma  

  

DEVICE SETTINGS (CİHAZ AYARLARI)  

Bu alt menüye ana menü sayfasından ulaşılır. (Bkn. Fotoğraf 67) Tarih, saat ayarı, arka plan ışığı açık kalma 

süresi, kontrast, cihazda kullanılan birimler, kalibrasyon, katsayılar, kanal ayarları, ondalık nokta ayarları gibi 

ayarlar bu sayfadan yapılmaktadır (Bkn. Fotoğraf 68).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FOTOĞRAF 67: Cihaz ayarları sayfasına giriş  FOTOĞRAF 68: Cihaz ayarları sayfası  

System Clock (Sistem Saati):   

Test No (deney numarası) ile seçilmiş deneyin yapılış  saati ile ilgili bilgileri gösterir. Yapılmış deneylerin ayırt 

edilmesi için kullanılmaktadır.  

System Date (Sistem Tarihi):   

Test No (deney numarası) ile seçilmiş deneyin yapılış tarih ile ilgili bilgileri gösterir. Yapılmış deneylerin ayırt 

edilmesi için kullanılmaktadır.  

On Screen Time (sec) (Ekran Kapatma Süresi):  

Ekranın ışığı bu süre boyunca hiçbir tuşa basılmadığı takdirde otomatik olarak kapanır, tasarruf amaçlıdır. Dijital 

ünite üzerinde herhangi bir tuşa basarak uyku modundan çıkılabilir. Dijital ünitenin arka plan ışığı ömrünü 

artırmak için faydalıdır. Varsayılan (default) değeri olark 7200 sn önerilir.  

Screen Contrast -% (Parlaklık Ayarı):  

Görüntü parlaklık ayarı içindir. İstenen parlaklık ayarı 1-99 aralığında bir seçimle yapılabilir. Varsayılan (default) 

olarak %50 önerilir.  

Device Unit (Cihaz Birimleri)  
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Cihazın bu versiyonunda, çekme (tensile) deneyi için kN – MPA-mm, basma (compression) deneyi için ise kNMpa 

birimleri kullanılmıştır. Bu birimler kullanıcı tarafından değiştirilememektedir.  

CHANNEL CALIBRATION (KANAL KALİBRASYONU)  

Kalibrasyona başlamadan önce kanalın kazanç (gain) ayarının yapılması gerekir. Yük kalibrasyonu için 

varsayılan kazanç (gain) değeri 128, ortalama (average) değeri 1 olarak ayarlanmalıdır. Uzama  

kalibrasyonu için ise varsayılan kazanç (gain) değeri 1, ortalama (average) değeri 1 de olarak ayarlanmalıdır. 

Kazanç ayarı Cihaz Ayarları (DEVICE SETTINGS) menüsü altında yer alan CHANNEL SETTINGS alt menüsünden 

yapılmaktadır.  

Yük kalibrasyonu hangi deney tipi seçilerek yapılırsa yapılsın, tüm deneyler için geçerlidir. Uzama kalibrasyonu 

ise Tensile deney tipi seçilerek yapılmalıdır. Yük kalibrasyonu LOADCELL seçilerek yapılmalıdır.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FOTOĞRAF 69: Kalibrasyon sayfasına giriş  FOTOĞRAF 70: Kalibrasyon sayfasına şifreyle giriş  

  

Bu sayfaya giriş yapıldığında, cihaz otomatik modda çalışmasına devam ederken hız manuel olarak pot 

düğmesinden kontrol edilebilmektedir.  

KALİBRASYON  

  

 Yük hücresini (loadcell) basma plakaları arasına merkezli bir şekilde yerleştiriniz.  

 Yukarıda tarif edildiği gibi kalibrasyon tipi olarak LOADCELL seçeneğini seçiniz ve şifre (11057) ile 

kalibrasyon sayfasına giriş yapınız. (Bkn. Fotoğraf 71)  Görüntülen sayfada kalibrasyonun kaç noktadan 

yapılacağını belirleyiniz. 8 noktadan kalibrasyon yapılması önerilir. (Bkn. Fotoğraf 72)  

  

FOTOĞRAF 72: Yük kalibrasyonu sayfası- 

Kalibrasyon nokta seçenekleri   
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 Seçtiğiniz tüm noktalara Reel-Value sütunundan 

kalibrasyon değerlerini kN birimine uygun olacak 

şekilde giriniz. İlk değer sıfır olarak seçilmelidir. 2. 

Kalibrasyon noktası 25 kN diğer noktalar ise; cihazın 

maksimum yük kapasitesinin %10 luk veya %20 lik 

dilimlerinde artış ile yük hücreniz (loadcell) 

kapasitesine bağlı olarak ayarlanabilir. UTM-4000 Universal Test Cihazı için User-Value değerleri sırasıyla 

0, 25, 50, 100, 150, 200, 250 ve 300 ayarlanması önerilir. 300 kN – 600 kN aralığındaki kalibrasyonu bu 

girmiş olduğunuz user-value değerlerine bağlı olarak cihaz otomatik ayarlayacaktır. 600 kN den daha 

yüksek kapasiteli yük hücreniz  (loadcell) varsa 200 kN den sonraki noktaları 600 kN e ulaşana kadar eşit 

aralıklarla bölüştürebilirsiniz.  

 Yükleme Hızı ve kalibrasyon ayar düğmesini saat yönünün tersine gidebileceği en son noktaya kadar çevirerek 

hızı sıfıra düşürünüz.  

 Oklar ile Reel-value satırına geçiniz.  

 İmleci, ham değeri (Reel-value) alacağınız satıra getirdikten sonra kalibrasyona başlamak ve 0 noktasının ham 

değerini almak için START tuşuna basınız.  

 Yükleme Hızı ve Kalibrasyon ayar düğmesini saat yönüne doğru çevirerek kademe kademe hızı maksimum 

seviyeye kadar artırınız. Bu esnada yükleme başlıkları arasına yerleştirilen yük hücresi (loadcell) ‘nde okunan 

yükler ile Reel Value satırında bulunan yükler yük hücresi ile eşleştiğinde aşağı ok tuşuna basınız. Tanımlanan 

kalibrasyon nokta sayısı tamamlanana kadar bu işleme devam ediniz.  Değerleri tamamladıktan sonra TARE 

tuşuna (cihazın farklı versiyonlarında STOP tuşu olabilir) basarak yükü boşaltınız.  

Yapılan kalibrasyonu aynı sayfada yer alan SAVE ALL ile kaydediniz. (Bkn. Fotoğraf 73)  

  

FOTOĞRAF 73: Kalibrasyonun kaydedilmesi  

  

KALİBRASYON DOĞRULAMA  

 Deney parametreleri (Test Parameters) alt menüsünden Control mode seçeneğini Manuel moda alınız.  

 Test Screen sayfasını görüntüleyiniz.  

 START tuşuna basınız.   

 

 FOTOĞRAF 71: Yük hücresiyle yapılan kalibrasyon 

sayfası  
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 Yükleme Hızı ve Kalibrasyon ayar düğmesi çevirerek kontrol edeceğiniz kN değerlerine makinayı 

yükleyiniz. Loadcell değerleri ile ekrandaki değerlerin eşleşip eşleşmediğini kontrol ediniz. Değerlerin 

eşleşmemesi durumunda kalibrasyonu tekrarlayınız.  

Yük ölçüm sistemi doğrulamaları Uluslararası Standartlar tarafından istendiği için, doğrulama her yıl 

yürütülen çalışmaya bağlı olarak, onay verilmiş aletler kullanan uzman bir mühendis tarafından yapılmalıdır.  

CONTROL COEFFICIENTS (KATSAYILAR)  

Bu menüye ulaşmak için kontrol ünitenin açılışında deney tipi seçimi (compression) yaptıktan sonra DEVICE  

SETTINGS menüsünün altında yer alan CONTROL COEFFICIENTS (control katsayıları) alt menüsüne şifre  

(11057) ile giriş yapılmalıdır. (Bkn. Fotoğraf 74)  

Basma kanalı için mevcut varsayılan katsayı değerleri (default values) 600 kN cihazları için sırasıyla 50, 50, 50, 

150, 225, 4, 3, 1,2,0.7, 0’dır. Bu katsayılar fabrika ayarlı olarak gönderilecektir. Bu değerler kullanıcı tarafından 

kesinlikle değiştirilmemelidir.  

  

 

FOTOĞRAF 74:  Katsayılar sayfasına giriş  

 

  

FOTOĞRAF 75: Katsayılar sayfası   FOTOĞRAF 76: Katsayıların kaydedilmesi  

  

CHANNEL SETTINGS (KANAL AYARI) :   

BC 100 kontrol ünitesinde 3 adet kanal (1, 3 ve 4 kanalları) kullanılmaktadır. 1. kanal hem çekme (tensile) hem 

basma (compression) deneylerinde kullanılan yük (load) kanalıdır. 2. kanal kullanılmamaktadır. 3. kanal, yalnızca 

çekme (tensile) deneyinde kullanılan uzama (displacement) kanalıdır ve son olarak 4. kanal ilave gövde 

bağlanması durumunda kullanılacak yük (load) kanalıdır. (Çift etkili piston kullanıldığında 4. kanal basma deneyi 

için ayarlanır. Cihazdaki basma bölümü kullanılmaz.)   
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 Sinyal şartlandırıcı için gain ayarı yapılması gereklidir.  Bu nedenle herhangi bir kalibrasyon öncesi, bu sayfada 

kanal ayarları yapılmalıdır. Kanal ayarı yapabilmek için deney tipi seçimi yapılmasına gerek yoktur. Çünkü cihaz 

kanal ayarları hangi kanalda yapılırsa yapılsın her iki kanal için de geçerli olacaktır. Kanal ayarları sayfasına giriş 

yapabilmek için DEVICE SETTING menüsünün altında yer alan CHANNEL SETTING alt menüsüne girilir. (Bkn. 

Fotoğraf 77) Ekrana gelen sayfada şifre sorulacaktır. ENTER tuşuna basıldığında şifre giriş imleci aktif hale gelir. 

Şifre olarak 11057 girilmelidir. (Bkn. Fotoğraf 78) Tekrar ENTER tuşuna basılarak şifre onaylanır ve ekrana kanal 

ayarları (channel settings) sayfası gelir. (Bkn. Fotoğraf 79)  

  

 

  

FOTOĞRAF 77: Kanal ayarları sayfasına giriş  FOTOĞRAF 78:  Kanal ayarları sayfasına şifre ile giriş  

   

 

  

FOTOĞRAF 79:  Kanal ayarları sayfası  FOTOĞRAF 80:  Ayarların kaydedilmesi  

  

Kanal ayarları cihaza iki adet yük hücresinin (loadcell) ve iki adet uzama sensörünün kazanç ayarının 

yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde programlanmıştır ve sistem elektriksel gürültüye sahip ise her bir 

kanal için veri ortalaması (average) alınmaktadır.   

Displacement Channel Gain (yerdeğiştirme kanal kazancı) cihaza dikey olarak bağlanan uzama sensörü için 

yapılan kazanç ayarıdır. Varsayılan (default) değeri 1 olarak atanmıştır. Aynı şekilde displacement channel 

average (yerdeğiştirme kanal ortalaması) varsayılan (default) değeri de 1 olarak atanmıştır. Load channel-1 gain 

(yük kanal kazancı-1) cihazın basma plakaları arasına yerleştirilen yük hücresi (load cell) için yapılan kazanç 

ayarıdır. Varsayılan (default) değeri 360 veya hız ayarına bağlı olarak 128 olarak ayarlanmıştır. Load channel-1 

average (yük kanal ortalama)’nın varsayılan (default) değeri ise 1 ‘dir.   

Eğer cihaza ilave olarak yatay uzama sensörü bağlanacaksa Extensometer channel gain (uzama sensörü kanal 

kazancı) ayarlanmalıdır. Cihaza yatay olarak ilave uzama sensörü bağlamanız halinde kazanç ve ortalama 

değerlerinin varsayılan (default) değerleri için UTEST teknik servisine danışınız. Aynı şekilde cihaza ilave beton 
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test presi gibi basma gövdesi bağlanacakca Load channel-2 gain (yük kanal kazancı-2) ve load channel-2 average 

(yük kanal ortalaması 2)  ayarı yapılmalıdır. İlave gövde bağlanması halinde varsayılan (default) değerleri için 

UTEST teknik servisine danışınız. 2000 kN ve 3000kN kapasiteli beton test preslerinden biri bağlanması halinde 

transdüser ve yük hücresi için 64 uygun bir kazanç (gain) varsayılan değeridir.  

Cihaza ilave bir gövde bağlanacaksa kalibrasyon hangi kazanç(gain) değerinde yapıldıysa kullanıcı cihazı 

sadece o kazanç (gain) değerinde çalıştırmalıdır.  

Yapılan ayarlar aynı sayfada sağ alt köşede yer alan SAVE ALL (tümünü kaydet) ile kaydedilmelidir. (Bkn.  

Fotoğraf 80)  
  

DECIMAL POINT (ONDALIK NOKTA)  

Ondalık nokta (decimal point) ayarı deney sonuçlarının doğru yorumlanabilmesi için gerekli bir ayarlamadır. 

Basma kanalında yük (load), gerilim (stress) ve yükleme hız oranı ( Pace Rate ), gerilim hız oranı (stress pace rate) 

değerlerinde, çekme kanalında ise yük (load), gerilim (stress), uzama (strain) , hız (speed) değerlerinde noktadan 

sonraki ondalık hane sayısı bu alt menüden belirlenir.  Bu sayfaya erişebilmek için önce, Cihaz ayarları (Device 

settings) sayfasından (Bkn. Fotoğraf 81) Ondalık nokta ayarları (Decimal point settings) parametresi seçilir. Gelen 

pencereden şifre ile giriş yapılır (Bkn. Fotoğraf 82). Şifre 11057’dir. Varsayılan değerleri kontrol üniteyi kapat/aç 

yaparak basma (compression) deney seçimini yaptıktan sonra 2, 1, 1,2 olarak ayarlayınız. (Bkn. Fotoğraf 83). 

Gerekli ayarları yaptıktan sonra Save All ile ayarları kaydediniz. (Bkn. Fotoğraf 84)  

  

 

  
FOTOĞRAF 81:  Ondalık nokta ayarları sayfasına giriş  FOTOĞRAF 82: Ondalık nokta ayarları sayfası- şifre girişi  

 

 

 

 

Ondalık nokta sayısını artırmak, sistem performansını artırmaz.   

 

 

  
  

FOTOĞRAF 83:  Ondalık nokta ayarları sayfası  

 

FOTOĞRAF 84:  Ayarları kaydetme  
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 DEVICE INFO (CİHAZ HAKKINDA)  

  

Device Info alt menüsünde kontrol ünitesi versiyon bilgileri yer almaktadır. Board versiyon, Software versiyon, 

Clip versiyon, Rtos version ve UTEST iletişim bilgilerini buradan görüntüleyebilirsiniz (Bkn. Fotoğraf 86).Bu 

sayfayı görüntülemek için DEVICE SETTINGS menüsünde yer alan DEVICE INFO alt menüsüne imleç ile ulaşıp 

ENTER tuşuna basılmalıdır (Bkn. Fotoğraf 85). MENU tuşuna basılması halinde bir önceki sayfaya dönülür.   

  

 

  

FOTOĞRAF 85:  Cihaz versiyon bilgileri sayfasına giriş  FOTOĞRAF 86: Cihazın versiyon bilgileri   

 

 SAVE ALL (TÜMÜNÜ KAYDET)  
  

Menülerde, numune tip ve boyutları, grafik tipi, hız oranı ( pace rate ) vb. değişiklikler yapıldığında, yapılan son 

değişikliklere göre deney gerçekleştirilebilir. Parametreler Save All alt menüsünden kaydedilmeden BC 100 

Ünitesi kapatıldığında, cihaz bir önceki kayıtlı parametreler ile açılır. Bu nedenle, yapılan değişikliğin kalıcı 

olabilmesi için, Main Menü’de Save All alt menüsü YÖN TUŞLARI ile seçilip, ENTER tuşuna basılarak onaylanması 

gerekir. (Bkn. Fotoğraf 87)  

  

FOTOĞRAF 87:  Ayarların tümünü kaydetme  

  

3.2. YAZILIM  
UTM-4000 Üniversal Test Cihazı, UTEST tarafından ücretsiz olarak verilen yazılım ile bir bilgisayar aracılığıyla 

kontrol edilebilir. Böylece, test parametreleri ayarlanabilir, yürütülen test hakkında detaylar örneğin firmaların 

ve laboratuvarların adları, deneyin yapılışı, numune tipi, kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer bilgiler girilebilir. Ayrıca, 

test raporunun grafiği ile birlikte çıktısı alınabilir. Buna ilaveten, kullanıcının isteğine  bağlı olarak yazılımda küçük 

değişiklikler yapılabilir. Daha fazla bilgi için UTEST’e başvurabilirsiniz.  
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3.3. OPSİYONEL PARÇA LİSTESİ  
Opsiyonel parça listesi için, lütfen web sitemizdeki www.utest.com.tr ilgili katalogları inceleyiniz veya UTEST 

satış ekibine danışınız. (Bkn. Madde 10. İletişim Bilgileri, Sayfa 62)  

4. KURULUM  
  

o Çekme bazası yere sabitlenir. o Motor kısmının kenar saç kapakları açılır.  

o 4 adet çelik kolonlar faturasına oturtularak tek tek yerine sabitlenir. Bu işlem yapılırken civatalar tam 

sıkılmamaktadır.    

o Alt bazaya sabitlenen gevşek civatalar sıkılır. o Motor kısmının kenar saç kapakları kapatılır.  

o Piston kütul üzerine merkezlenecek ve rekor girişi arka tarafa gelecek şekilde yerleştirilir.  

o Daha sonra yük hücresi (loadcell) pistonun üst kısmına kablosu arka tarafa gelecek şekilde monte edilir ve 

civataları sıkılır.  

o Pistonun en üst tablası bir vinç yardımıyla yük hücresi üzerine yerleştirilir ve askıda bekletilmelidir.  

o 2 adet kolon tek tek piston alt kütüğünden geçirilerek piston tablasına somunlar ile sıkılır ve askıdan 

alınır.  

o Üst çene kütüğü 4 kolonun arasına sokularak piston üst tablasına bağlanan 2 kolon geçirilerek somunları 

sıkılır. o 10 cm lik bir takoz alt çene üzerine koyulur ve üzerine üst çene indirilir. o  Alt çene motor 

kumandası kullanılarak çene yukarıya doğru kaldırılır  o Üst çene yerine oturtulur ve çene mili çakılır. o 

Ekstensometre pistonun üst tablasına ve alt kütüğüne sabitlenir. o Pistonun yağ hortumu ana üniteye 

(çenelerdeki çıkışa ) bağlanır.  

o Ünitenin bağlantısı yapıldıktan sonra hidrolik ünitenin arka panelinde yer alan çıkışlara uygun şekilde 

RS232 kablosu (bilgisayar programı kullanılması halinde), güç kablosu, ekstensometre kablosu, yük 

hücresi (loadcell) kablosu ve pedal kablosu takılır. Bilgisayar programı kullanarak deney yapmak için 

RS232 kablosunun diğer ucu bilgisayara bağlanır. Cihazın bilgisayar yazılım programının dosyaları 

bilgisayarın c sürücüsü içerisinde bir klasöre veya masaüstüne kopyalanır.  

Program çalıştırılır. Programın çalışmaması halinde programın com çıkışı (inidos 8 txt dosyası içinde yazan com 

değeri) bilgisayarınızın com çıkışına göre ayarlanır.   

Bu ayar için;  C sürücüsü  Programlar  İnidos programı  içindeki .txt uzantılı dosya açılmalıdır.   

Daha sonra;  Bilgisayarım  Sistem Bilgisi Görüntüle  Donanım  Aygıt Yöneticisi  Bağlantı Noktaları   

İletişim Bağlantı Noktası  İletişim bağlantı noktalarındaki com değerlerinden herhangi birinin İnidos 8 programı 

içindeki .txt uzantılı dosyada yazan com değerlerinden herhangi biriyle aynı olması sağlanmalıdır.   

http://www.utest.com.tr/
http://www.utest.com.tr/
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Herhangi bir sorun oluşması halinde, com port windows işletim sisteminde görülebiliyordur ama fiziksel olarak 

arızalıdır. Bu sorunu çözmek için; USB-RS 232 dönüştürücü kullanarak yeni bir com yaratılmalıdır veya ana karta 

seri port kartı takılabilir. Problemin devamı halinde UTEST’i arayınız.  

5. DENEYİN YAPILIŞI  
1. Deneyi gerçekleştirilecek numune-deney parçası- uzunluğunu, ilgili standardlara göre belirleyiniz.   

 Numune uzunluğunun belirlenmesinde, alt ve üst kavrama plaka uzunlukları ile numune çapı dikkate alınır.  

2. Fişi prize takıp güç düğmesini (ON/OFF) ON konumuna alınız.  

3. BC 100 digital ünitesinde görüntülenen ekranda, yukarı veya aşağı ok tuşunu kullanarak, DEVICE TENSILE 

MODE satırına gelip, ENTER tuşuna basınız. Çelik çekme deney ekranı görüntülenir.  

4. Sağdaki MENÜ tuşuna basınız.  

5. Görüntülenen ekranda, yukarı veya aşağı ok tuşunu kullanarak, SAMPLE SETTINGS satırına  gelip,  ENTER 

tuşuna basınız. Numuneye ait bilgilerin girileceği TENSILE CYLINDER SAMPLE SETTINGS veya TENSILE 

RECTANGULAR SAMPLE SETTINGS ekranı görüntülenir. TENSILE RECTANGULAR SAMPLE SETTINGS ekranı 

görüntülenirse ve silindir şekilli donatı çelikleri için deney yapılacaksa, ekranın en sağındaki ikili ok işareti, 

yukarı tuşunu kullanılarak Sample Type (numune tipi)  satırına getirip, ENTER – OK tuşuna basınız. Sağ üst 

köşede açılan menüde RECTANGULAR ve CYLINDER seçenekleri görüntülenir. Aşağı ok ile CYLINDER 

seçeneği satırına gelip (CYLINDER yazılı satır beyaz renkli görüntülenir.)   ENTER tuşuna basınız. TENSILE 

CYLINDER SAMPLE  SETTINGS  ekranı görüntülenir.   

6. TENSILE CYLINDER SAMPLE SETTINGS ekranı, deney yapılacak numune bilgilerinin ( Diameter-Çap, Grip 

Distance - Çeneler Arası Mesafe, Mass-Kütle, Length-Uzunluk) BC 100 digital üniteye tanıtımı için kullanılır.   

6.1 Numuneye ait çap için, aşağı ok tuşu kullanılarak Diameter satırına gelip, ENTER tuşuna basınız. 

Diameter satırında yanıp sönen kürsörün bulunduğu siyah zeminli hücreye, sağdaki sayısal tuşları 

kullanarak denenecek numuneye ait çapı mm biriminde yazınız ve ENTER tuşuna basınız.  

6.2 Benzer şekilde, numuneye ait Grip Distance, Mass (kg) ve Length (m) (Çeneler tarafından kavranan  

kısımları da  dahil- ilgili standartlara göre belirlenir.) bilgileri sırası ile ilgili hücrelere  yazınız.  

6.3 Bu Ekranda görüntülenen Test No, deney ekranında da görüntülenmektedir. Her deney sonrası kullanıcı 

tarafından TARE tuşuna basıldığında, bu numara otomatik olarak artar. Bu ekranda görüntülenen Test 

No, kullanıcı tarafından madde 8.1 deki yol izlenerek belirlenebilir.  

6.4 Ekranda görüntülenen Lab. No, kullanıcı tarafından madde 8.1 deki yol izlenerek belirlenebilir. Geçmişte 

yapılan deney sonuçları, TEST RESULTS sayfasında, Test No girilerek görüntülenebilmektedir. 

Görüntülenen sayfada Test No ile birlikte deney öncesi kullanıcı tarafından BC 100 ünitesine tanıtılmış 

olan Lab. No da görüntülenir. Test No ya karşılık gelen Lab. No kullanıcı tarafından ayrıca 

kaydedilmelidir.  
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6.5 Ekranda en alt satırda yer alan Calculated Area satırına kullanıcı tarafından herhangi bir değer 

girilememektedir. Kullanıcı tarafından numuneye ait çap girildiğinde, numune çapına karşılık gelen alan 

otomatik olarak hesaplanıp bu satırda görüntülenir.  

6.6 Tüm numune bilgilerinin,  BC 100 digital üniteye tanıtımı işleminin tamamlanması için, yukarı aşağı ok 

tuşlarını kullanarak, en alt satırdaki SAVE ALL satırına gelip ENTER tuşuna basınız   

7. Menü tuşuna basınız. TEST SCREEN –DENEY EKRANI sayfası görüntülenir. Ekranda görüntülenen Test No BC 

100 digital üniteye tanıtılmış olan deneyi gerçekleştirilecek numuneye aittir.   

8. Kütle muayenesi yapılacaksa, numune ağırlığı ve toplam uzunluğu-boyu ölçülerek ilgili dokümana 
kaydedilir.  

9. Üst ve alt çene sol tarafında kalan manuel direksiyon, sağa veya sola döndürülerek kavrama plakaları 

arasındaki mesafe, numune çapına en yakın pozisyona getirilir.   

10. Alt ve üst çeneler içericindeki kavrama plakaları üzerinde, 8 mm’ den 16 mm’ ye kadar çaptaki numuneler  

ve 18 mm’ den 32 mm’ ye kadar çaptaki numuneler için iki farklı boyutta kavrama yatağı  bulunmaktadır. 

Numune çapına uygun kavrama yatağı, kavrama plakaları elle hareket ettirilerek, dikey konuma getirilir.  

11. Deney parçası el ile üst çene içerisindeki kavrama plakası üst hizasına, nervürlü olan kısımlar kavrama yatağı 

içine kalacak şekilde tutulur.  

12. Numune el ile tutulurken, alt çeneyi aşağı-yukarı hareket ettiren el kumandasındaki yukarı butonuna 

basılarak, alt çene içerisindeki kavrama plakası alt ucu numune parçası alt kenarı ile aynı hizaya gelene 

kadar, alt çene yukarı doğru hareket ettirilir.  

 Bu işlem sırasında çeneler arasında numuneyi el ile tutma işlemi dikkatli bir şekilde yapınız ve elin pozisyonu 
çeneler arası mesafeye uygun olarak seçiniz.  

13. Numuneyi el ile tutulurken, alt ve üst çenelerin sağ yanında kalan, hidrolik olarak numunelerin kavrama 

plakaları arasında sıkıca kavranmasını sağlayan ve ayak ile kumanda edilen hidrolik motorun çalışmasını 

sağlayan pedala sağ ayağınız ile basınız. Bu işlemi cihaz gövdesi yanında yer alan basınç göstergesi 350 bar’ı 

gösterene kadar sürdürünüz. Küçük çaplı donatı çelikleri için 200 bar yeterli olurken Ø28 üzeri çaptaki 

çelikler için 350 - 400 barlık bir basınca ihtiyaç vardır.  

14. Deney sürecini kuvvet-zaman grafiği görüntülenirken izlemek için, deneyi başlatmadan önce BC 100 digital 

ünitesinde TEST SCREEN–DENEY EKRANI sayfasının görüntülenmiş olduğunu  ( Bkn. Madde 7 ) kontrol 

ediniz.  

15. Deneyi başlatmak için, BC 100 digital ünitesi üzerindeki START tuşuna basınız. Ekranın sol alt köşesindeki 

STOP yazısı yerine RUN ifadesi görüntülenir.  

16. Deney sırasında, Deney Ekranında kuvvet- zaman grafiğini izlemeyi sürdürürken, kavrama çenelerindeki 

hidrolik basıncın düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak, basınç göstergesi üzerindeki basıncı kontrol 

ediniz ( Bkn Madde 13). Gerekli olması halinde, hidrolik motorun çalışmasını sağlayan pedala basıncı 350 

bar’a yükselene kadar ayağınızla basınız.    

17. Numune koptuğunda, BC 100 digital ünitesi otomatik olarak STOP durumuna geçer. Ekranın sol alt 

köşesindeki RUN yazısı yerine, STOP ifadesi görüntülenir. Akma ve Çekme Dayanımı değerleri, deney 

ekranında görüntülenir.  Deney sonuçlarını kaydediniz.   
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18. Deney bitiminde, kavrama çeneleri üzerindeki basınç kaybolmaz. Kopan numunenin alt ve üst çene içerinde 

kalan kısımları üzerindeki hidrolik basıncın kaldırılması için, BC 100 digital ünitesinin yer aldığı Hidrolik Ünite 

üzerindeki GRIPS LOAD ve GRIPS UNLOAD olmak üzere iki pozisyonu olan anahtarı UNLOAD pozisyonuna 

getiriniz.  

19. Koparak ikiye ayrılan numune kısımlarını, çeneler içerisinden alınız.   

20. Numuneye çekme uygulayan kuvvete ait hidrolik basıncı kaldırmak (basınç değeri, dijital ekran üzerinde 

sayısal olarak görüntüsünü korur.)  ve pistonu normal konumuna getirmek - Üst çeneyi deney öncesi 

konuma döndürmek – için  BC 100 digital ünitesi üzerindeki TARE tuşuna basınız.  

  

 Kavrama çeneleri içindeki numuneye ait kısımları çenelerden uzaklaştırmadan, kesinlikle TARE tuşuna 

basmayınız. Buna uyulmaması halinde, kopan numune kısımları iki çene arasında sıkışır ve piston normal 

konumuna - Üst çene deney öncesi konuma -  dönmeye çalışırken, numunenin çeneler arasında kalan kısımları 

bunu fiziki olarak engelleyecektir.    

21. Piston normal konumuna geldiğinde - Üst çene deney öncesi konuma döndüğünde - dijital ekran üzerinde 

sayısal olarak görüntülenen basınç değerinin sıfırı gösterecektir.  

22. Hidrolik ünite üzerindeki anahtarı GRIPS LOAD pozisyonuna getiriniz. Bu işlemle, cihaz yeni bir deney için 

hazır hale gelir.  

23. Yeni bir deney için, numune bilgilerinin aynı olması halinde, yukarıdaki işlemler Madde 8 den itibaren 

tekrarlayınız. Farklı boyuttaki deney parçarına ait deney için, yukarıdaki işlemler Madde 6 dan itibaren 

tekrarlayınız.  

6. BAKIM  
 

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması ve ana kablonun 

çıkarılmış olması gerekmektedir.  

GÜNLÜK  

 Kullanım sonunda hareketli sol çenelerin pistonlarından yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Çenelerin içine açılmış yarıkları kontrol edin herhangi bir kırık ya da çatlak olup olmadığını kontrol 
ediniz.  

 Kopmalar sonucu oluşan demir tozlarını ve parçaları temizleyiniz.  

AYLIK  

 Hidrolik ünitenin arka kapağını açın ve yağ seviyesini kontrol ediniz.  

 Motorların bulunduğu bölümü kontrol edin ve herhangi bir yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.  

 Hortumları kontrol edin ve herhangi bir yağ sızıntısı olup olmadığına bakınız.  

 Yük hücresi, yer değiştirme sensörü, pedal ve RS232 bağlantı kablolarını ve takılı oldukları soketleri kontrol 

ediniz.  

 Cihazı boş olarak çalıştırın ve bağlantıları kontrol ediniz.  

YILLIK   

 Loadcell ve yer değiştirme sensörünün kalibrasyonlarını kontrol ettiriniz. Bunun için sertifikalı bir kalibrasyon 

şirketiyle irtibata geçmeniz önerilir.  

 Karot kırımı için kullanılan sert tabla ve oynar başlıkta çökme olup olmadığını kontrol ediniz.   
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 Alt tarafta bulunan çene hareket mekanizmasını en üste ve en alta kadar hareket ettirin ve düzgün çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz.  

 Elektrik bağlantı kablosunu ve soketini kontrol ediniz.  

7. OLASI PROBLEMLER VE ONARIM   
Aşağıdaki karşılaşmanız muhtemel bazı problemler ve onarım teknikleri anlatılmıştır.  

1) Cihaza elektrik gelmiyor:  

Acil durdurma butonu basılı kalmıştır. Butonu sola döndürüp bırakınız. Sorun çözülmediyse sigortayı yedeğiyle 

değiştiriniz. Hala sorun çözülmediyse güç kaynağından 24 V ölçülüp ölçülmediğine bakınız. 24 V ölçülmediyse 

UTEST’ten yeni güç kaynağı isteyiniz.  

2) Alt çene hareket etmiyor:   

Çene üst yada alt limit sivice gelip kalmıştır. Test tarafa doğru hareket ettirmeye çalışınız. Sorun halen devam 

ediyorsa koruma sacını açıp ve takılı bulunan rölelerin ışıklarının kumanda kutusuna basıldığında yanıp 

yanmadığını kontrol ediniz. Eğer ışık yanmıyor ve motor hareket etmiyor ise röle yanmıştır. Röleyi değiştiriniz.  

3) Demiri sıkıştıran çenelerin pistonundan yağ geliyor:   

Pistonu koruyan keçe ve contalarda problem var demektir. Yeni keçe ve conta talep ediniz.  

4) Demir sıkıştırılamıyor:   

Yağ düzeyini kontrol ediniz. Yağ seviyesi normal sınırlarda ise çenelerin hareketinden sorumlu motorda veya 

pompada sorun var demektir. Cihazın arkasını açıp ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz.  Yağ kaçağı 

varsa hortumlar ve conta bağlantılarını sıkınız. Sorun çözülmediyse ayak pedalına basarak motorun çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz. Motor çalışmıyorsa, motor arızası vardır. Bu durumda pedalın uçlarının gittiği 

rölenin çekip çekmediğine bakınız. Çekmiyorsa röleyi değiştiriniz. Rölede sorun yoksa motorun uçlarında 220 

V olup olmadığını kontrol ediniz. 220 V yoksa motoru değiştiriniz. Motor çalışıyorsa pompayı değiştiriniz.  

 Çelik çekme işlemi yapılamıyor / Piston yükselmiyor:   

Çekme işlemini yapan motor ya da pompada sorun var demektir. Cihazı manuel modda çalıştırınız. Pot 

(yükleme hızı ve kalibrasyon ayar) düğmesini sağa/sola çeviriniz. Motor hızının değişip değişmediğini kontrol 

ediniz. Hızı değişiyorsa motorun hızı çok düşük kalmış olabilir, hızını 10mm/dk’ya ayarlayınız. Hızı değişmiyorsa 

inverter’da sorun var demektir. Motor hiç hareket etmiyorsa inverterda yeşil ışık yanıp sönüyor mu (sistem 

tetik almıyor demektir) kontrol ediniz. Bu durumda bir kabloyla inverter’ın Sc ve Sı uçlarını manuel olarak kısa 

devre ediniz.  Tetikleniyorsa rölede sorun vardır veya röleye voltaj gelmiyordur. Bu durumda göstergenin 

çıkışlarında sorun vardır yeni gösterge isteyiniz. Sorunun çözülmemesi halinde selenoid valfe 24 volt gelip 

gelmediğini kontrol ediniz. Gelmiyorsa ona bağlanan kabloda sorun vardır. Kabloda 24V varsa selenoid valfin 

bağlandığı yerde tıkanıklık olabilir veya selenoid valf bozuktur. Sorun çözülmediyse emniyet valfinin contasını 

değiştiriniz.  

5) Manuel modda çalışıyor ama otomatik modda çalışmıyor.   
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Hız çok düşük girilmiştir. Device setting alt menüsü altında yer alan coefficient 16 (C16) değerini kontrol edin. 

Eğer farklıysa, hızı 10 mm/dk olarak ayarlayın. Göstergenin DAC çıkışı bozulmuştur. Otomatik /manuel rölesi 

bozuktur, değiştiriniz. Sorun çözülmediyse emniyet valfinin contasını değiştiriniz.  

8. MÜŞTERİ DESTEĞİ  
Her türlü teknik sorularınızı cevaplamak ve cihazınızda karşılaştığınız arızaları çözmek için teknik servisimiz 

mevcuttur. Teknik Servis mühendislerimiz UTEST Malzeme Test Cihazları üzerine iyi eğitilmiş ve tecrübe 

sahibidirler. Cihaz kurulumu, bağlantılar ve sistem fonksiyonları gibi konularda sorularınızı cevaplayabilir ve 

gerekirse cihazdaki sorunu yerinde çözebilirler.  

Teknik Servisi aramadan önce;   

 Teknik sorularınızın cevabını bulmak için kullanma kılavuzundaki ilgili bölümü okuyunuz.  

 Eğer sorularınız deney prosedürleri ile ilgili ise ilgili standardı okuyunuz.  

 Kullandığınız sistem parçalarının tümünün bir listesini hazırlayınız.   

9. EKLER  

9.1. YEDEK PARÇALAR  
Utest bir yedek parça çantası hazırlamıştır. Önerilen yedek parça çantası aşağıdaki parçaları içerir.  

Gereksinimlerinize bağlı olarak, istediğiniz yedek parçalardan oluşan bir yedek parça çantasını, UTEST ile irtibat 

kurarak hazırlatabilirsiniz.   
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MALZEME  ÖZELLİKLER  MİKTAR  

BC100 çekme programlı     1  

Uzama sensörü (LWH 300)   300mm  1  

Inverter J100 (CIMR-JC2A0006BAA)   1  

Güç kaynagı  (MEAN WELL DR-4524)  24 V DC, 2A.  1  

OMRON MY4IN röle  220 VAC  3  

İki kontaklı röle (RCL424024)  24VDC, 8A.  3  

İki kontaklı röle soketi (SRC 2CO 8690830000)     3  

İki kontaklı röle(RCL 424730 230 VAC)   1  

Dört kontaklı röle (MY4IN)    
220 / 240 VAC  

1  

Dört kontaklı röle soketi (SCM 4CO 8690900000)   1  

Röle için led modülü    
TYPE 92 110 / 230 VAC / DC  

1  

Röle için led mödülü (RZM 031RB)  6/24 VDC  3  

Ray tipi klamens (WDU  2.5)   4  

Klamens sonlandırıcı (EW 35)    
   

2  

9'lu pin dişi konnektör     1  

9'lu pin erkek konnektör     4  

Konnektör vidası     10  

Konnektör pulu     10  

Konnektör somunu     10  

Plastik pedal   (PD1)     1  

İkili buton  (P2 CC)      1  

Acil durdurma butonu mantar kafalı   (XB6 AS8349 B)     1  

Siyah mandal buton iki konumlu kalıcı (XB6 DD221B)     1  

Potansiyometre  2,5 kΩ  1  

Pot başlığı     1  

Switch  (MM2 MIM2 T125)  440 V, 10 A  1  

Işıklı ON-OFF anahtarı     1  

Power girişi Sigorta yuvalı     1  

Power kablosu     1  

Bilgasayar data kablosu  RS 232  1  

Toz keçesi  K06-20/1  1  

Toz keçesi  K 06 - 150 / 2  4  

Boğaz nutringi   K35-200  2  

Boğaz nutringi  K35 - 150  1  

Hidrolik kapak O-ring’i  K0-1550050I O'RİNG  2  

Hidrolik hortum    

Tablo 3: Yedek parça listesi  
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9.2. ELEKTRİK DİYAGRAMI  

  
ŞEKİL 4:  Devre şeması  
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ŞEKİL 5: Alt Çene Devre Şeması   

  
  

  

  

  


