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1 Uygulama 
- Dökümhanelerde ve laboratuvarlarda yaş kalıp kumunun yaş çekme dayanımı (WTS) kontrol etmek için kullanılır. 

2 Açıklama 

- Tek fazlı 230 Volt AC besleme ile çalışan makine, pnömatik kaldırma düzeneği, ısıtma düzeneği, yükleme mekanizması, 
yük hücresi, sıcaklığı okumak- kontrol etmek için elektronik kontrol ünitesi, zamanlayıcı ve gms / cm² cinsinden 
numunenin çekme mukavemetini gösterir.  

3 Ön Ayar  
Makineyi platform üzerine yerleştirin ve makine ile birlikte ayrıca gönderilen FRY (Filtre, Regülatör & Yağlayıcı) ünitesini 
FRL sabitleme provizyonunun sağlandığı makinenin sağ yan kapak paneline sabitleyin. 
Pnömatik hava bağlantısını FRY ünitesine bağlayın ve FRY ünitesindeki hava ayar yuvarlak düğmesini kaldırarak ve hava 
basıncı göstergesinde 4-5 bar'a çevirerek hava basıncını ayarlayın. Basıncı ayarladıktan sonra, hava basıncını kilitlemek 
için hava ayar düğmesini aşağı doğru itin. Şimdi makineyi açın. Kontrolör ekranı, güç göstergesi sütununu, ısıtıcının 
mevcut sıcaklığını ve saniye cinsinden zamanlayıcı değerini ayarlayacaktır. Sıcaklık ve zamanlayıcı için varsayılan değerler 
300°C ve 30 saniye olarak ayarlanmıştır. Ayarlanan sıcaklık değerini değiştirmek için SET düğmesine basın, ekran 
ayarlanan sıcaklık değerini gösterecektir, ayar değerini artırmak için ↑ yukarı ok tuşuna basın ve ayar değerini azaltmak 
için ↓ aşağı ok tuşuna basın. İstenilen değeri ayarladıktan sonra değeri kaydetmek için BAŞLAT düğmesine basın. 
Zamanlayıcı ayarını yapmak için SET>↑ yukarı ok tuşuna basın ve ayar değerini azaltmak için ↓ aşağı ok tuşuna basın 
ardından ST zamanlayıcı ekranda görülür ardından istenilen süre girilir.  
Ardından ENT/TARE tuşuna basılır. İşlem sonrası ESC tuşu ile ana ekrana dönülür. 

4  Uygulama  
Sıcaklık 300°C'ye ulaştıktan sonra yuvarlak halkayı numune tüpünün üzerine koyun. Numune tüpünü ayaklı kalıp 
hazırlama aparatına yerleştirin, tüpe alın ve kum tokmak cihazı yardımıyla 50mm x 50mm boyutunda standart kum 
numunesi hazırlayın. Kaldırma kolunu kullanarak sıkıştırma pistonunu kaldırın. Sıkıştırmaya hazır olan tüpü hazneye 
yerleştirin. Ardından yavaşça sol tarafta bulunan sıkıştırma kolu ile sıkıştırma aparatını yavaşça aşağıya indiriniz. 
Ardından cihazın sağında bulunan sıkıştırma kolu ile 3 defa çevirin. İşlem sonrasında göstergede bulunan 0 noktasını 
referans alarak boyutlarını (50*50 mm) kontrol ediniz aksi taktirde tekrar numune hazırlanması gerekecektir. Numuneyi 
cihazın sol tarafında bulunan kolu yukarıya kaldırın ardından numune tüpünü çıkarın. Numune tüpünü, kaldırma çatalı 
çenesi arasına üst taraftaki tutma halkasına yavaşça yerleştirin. Tüpü yerleştirirken kaldırma çatalına çarpmamaya dikkat 
edin. START düğmesine basın, tüp pnömatik sistem ile kaldırılacak, kum numunesinin üst yüzeyi ısıtıcı bloğa dokunacak 
ve zamanlayıcı geri sayımı başlayacaktır. Zamanlayıcı sıfırlandıktan sonra tüp ilk konumuna geri döner ve yükleme başlar. 
Yükleme sırasında halka çatal kaldırma ile kaldırılır ve ısıtılan kum numune halkası çekme yükü ile kum numunesinden 
ayrılır ve mukavemet göstergesi ıslak çekme mukavemetini (WTS) gr/cm² olarak gösterir. Ardından numuneyi çatala 
vurmadan yavaşça çıkarın, halkayı kaldırın, kum tokmak sıyırıcısını kullanarak test edilen kum numunesini numune 
tüpünden çıkarın. Sonucu not ediniz ve ekrandaki boşaltma mesajı sonrasında ESC veya RESET düğmesine basın, güç 
göstergesi 0 olacaktır. Ölçüm kum numunesinin ISLAK ÇEKME MUKAVEMETİNİ (WTS) gösteren ortalamayı alın. 

5 Önlemler  
- Çıplak elle test edildikten sonra ısıtıcı blok ve halkaya dokunmayın, yanma tehlikesine neden olabilir. 
- Kontrolörün sorunsuz çalışması için ekipmanı temiz bir yere yerleştirin. 
- Beslemede voltaj dalgalanması varsa, kontrolör güvenliği için voltaj dengeleyici sağlayın. 
- Kontrolörün kontrol fonksiyonlarını/ayarlarını bozabileceğinden, kontrol ünitesindeki diğer tuşlara 
basmayın/oynatmayın. 
- Daima makineyle birlikte verilen özel numune tüpünü kullanın. 
- Numune tüpünü yerleştirirken/çıkarırken yükü elle koymayın veya kaldırma çatalına vurmayın, çünkü bu pozisyon 
ayarlarını bozabilir ve yük hücresine zarar verebilir. 
- Pnömatiğin düzgün çalışmasını sağlamak için FRL ünitesinin alt tarafında bulunan vidayı zaman zaman gevşeterek FRL 
ünitesinde biriken nemi giderin.  
 


