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ÜNİVERSAL ÇEKME ve BASMA TEST CİHAZI (UTM-001)

 ▪ Demir donatıların akma ve çekme dayanımının belirlenmesi için kullanılır.

 ▪ Cihazın çeneleri, ayrı hidrolik valfler tarafından kontrol edilen 2 bağımsız tali  silindir ile hidrolik olarak sıkıştırma 

yapmaktadır.  Çeneler,  numuneyi  sıkıca  tutarak  deney  sırasında  herhangi  bir  şekilde  sıyırmaya  izin  vermeyecek 

şekilde dizayn edilmiştir.

 ▪ Üst kafa hareketli yapıda olup hidrolik piston vasıtasıyla aşağı yukarı hareket ettirilir. Kafanın hareketi sayesinde alt ve üst 

çeneler arası mesafe test edilecek numunenin boyuna göre ayarlanabilir.

 ▪ Farklı  kapasitelerde  300  kN  (30  tons)  /  600  kN  (60  tons)  /  1000  kN  (100  tons)  /  2000  kN  (200  tons)  

modeller mevcuttur

 ▪ Kapasiteye bağlı olarak 8 mm ila 42 mm çapa kadar donatılar test edilebilir

 ▪ Deney sonuçları ve grafikleri için kolay ve hızlı  rapor alabilme özelliği

 ▪ Cihaz modele bağlı olarak 200-210 cm yüksekliğe ihtiyaç duymaktadır.

ÇEKME TESTİ

BASINÇ TESTİ

 ▪ Küp ve silindir numunelerinin basınç dayanımlarının belirlenmesinde kullanılır.

 ▪ LCD ekranlı kontrol ünitesi sayesinde her test için grafik sonuçları görüntülenebilir, kaydedilerek tekrar çağırılabilir.

 ▪ Veri toplama ve kontrol ünitesi numuneler için deney sonuçlarını grafiksel olarak gerçek zamanlı gösterir.

 ▪ Uluslararası standartlara uygun olarak her numuneye göre ilgili deney hızını otomatik olarak belirler.

 ▪ Cihaz Otomatik Durma Özelliği sayesinde deney bitiminde otomatik olarak durur.

 ▪ Kullanıcı ihtiyaçlarına göre cihaz tam otomatik modda yada manuel modda kullanılabilir ve manuel modda kullanıcı 

yükleme hızı ve periyodunu kendi kontrol edebilir.

 ▪ Üst oynar başlık homojen bir yükleme yapılmasını sağlar.

 ▪ Daha hızlı test yapabilmek için alt ve üst plaka arasındaki mesafe hidrolik piston vasıtasıyla numune boyuna göre 

ayarlanabilir ve bu sayede cihaz ile farklı boyutlarda geniş bir numune aralığı test edilebilir.
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ÜNİVERSAL ÇEKME ve BASMA TEST CİHAZI (UTM-001)

BASINÇ TESTİ

ÇEKME TESTİ

• Tam otomatik
• LCD Grafik Veri Toplama ve Kontrol Sistemi 
• Numune tipine göre otomatik yükleme hızı 

belirleme
• Test bittiğinde otomatik durma fonksiyonu 
• Gerçek zamanlı grafik gösterimi
• Toplam yük ve also birim alana düşen yük
• Deney sonuçları bilgisayara aktarılarak çıktı 

alınabilir yada termal printer üzerinden alınabilir 
• 5 noktadan kalibrasyon olanağı
• Manuel olarak kontrol olanağı

• Numune ağırlığı girildiğinde otomatik birim ağırlık 
hesabı   

• Rijit gövde
• Uluslararası standartlara uygun alt ve üst deney 

plakaları 
• Homojen yükleme için oynar başlık
• 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

 ▪ Tam otomatik bilgisayar kontrollü
 ▪ Cihazın  çeneleri,  ayrı  hidrolik  valfler  tarafından kontrol 

edilen 2 bağımsız tali silindir ile hidrolik olarak sıkıştırma  
yapmaktadır.  Çeneler,  numuneyi  sıkıca  tutarak  
deney  sırasında  herhangi  bir  şekilde  sıyırmaya  izin  
vermeyecek şekilde dizayn edilmiştir.

 ▪ Üst kafa hareketli yapıda olup hidrolik piston vasıtasıyla 
aşağı yukarı hareket ettirilir. Kafanın hareketi sayesinde 
alt ve üst çeneler arası mesafe test edilecek numunenin 
boyuna göre ayarlanabilir.

 ▪ Modeller:
 ▪ 300 kN (30 ton)
 ▪ 600 kN (60 ton)
 ▪ 1000 kN (100 ton)
 ▪ 2000 kN (200 ton) 

 ▪ Yükseklik: 210 cm
 ▪ Yük/Gerilme grafiği ve test sonuçları
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CİHAZI KULLANIMI

• LCD Ekranlı Veri Toplama ve Kontrol Ünitesi kullanıcı 

dostu yapısıyla rahat bir kullanım  sağlar. Kullanıcı ekran 

üzerinden testleri kontrol edebilir, deney sonuçlarını 

görüntüleyebilir, makine ayarlarına ve kalibrasyon ayarlarına 

erişebilir.

• Çekme cihazına bağlanan bir bilgisayar ve ALFA yazılımı 

ile testler, ayarlar ve kalibrasyon son derece kolay ve hızlı 

şekilde gerçekleştirilir.

ÜNİVERSAL ÇEKME ve BASMA TEST CİHAZI (UTM-001)

KAPASİTE  ve TEST EDİLEBİLİR NUMUNE BOYUTLARI

Kod UTM-001/LCD/030 UTM-001/LCD/060 UTM-001/LCD/100 UTM-001/LCD/200

Kapasite 300 kN 600 kN 1000 kN 2000 kN

Numune çap aralığı Ø 8 - 28 mm Ø 8 - 32 mm Ø 10 - 36 mm Ø 12 - 42 mm
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ÜNİVERSAL ÇEKME ve BASMA TEST CİHAZI (UTM-001)

ÇAP DÜZELTME FAKTÖRÜNÜN GİRİLMESİ

• Genel  olarak  testen  sonra  deforme  olmuş  numunelerde  doğru  ve  efektif  çapı  hesaplama  problemi  olmaktadır.  ALFA  
nın yazılımda  sunulan  Çap  Düzeltme  Faktörü  özelliği  ağırlık  ve  test  edilen  numunenin  çapının  girilerek  efektif  çapın  
otomatik olarak hesaplanmasını sağlar.

DENEYİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

 ▪ Deney verileri yazılım üzerinden girildikten sonra yazılım vasıtasıyla akma değeri, kopma değeri, uzama yüzdesi gibi 
deney sonuçları kolayca elde edilir.
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TEST REPORU
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ÜNİVERSAL ÇEKME ve BASMA TEST CİHAZI (UTM-001)

EL KUMANDASI
 ▪ El kumandası üst çenenin numunenin boyuna uygun olarak pozisyonlanmasını ve çenelerin hidrolik olarak  numuneyi 

sıkıştırmasını sağlar.

ÇENE AĞIZLARI (NUMUNE TUTUCULAR)

 ▪ Özel  tasarımlı  çene  ağızları  numunelerin sıyırma  olmadan hidrolik  olarak  sıkıştırılması  için kullanılır. Çene ağızları 
üzerinde bulunan 2 farklı çaptaki oluklar sayesinde 8 mm den 42 mm ye kadar geniş bir aralıkta numuneler test edilebilir.
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