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tst, üniversal mukavemet test sistemleri; metal, plastik, 

kablo, tekstil,  ahşap ve beton  endüstrileri  başta olmak 
üzere malzemelerin çekme  dayanımları,  basma,  eğme, 
yırtılma, ezme,  ayrılma  tipi testleri için tasarlanmış tam 
bilgisayar  denetimli  test sistemleridir .  Hızlı,  kolay ve 
güvenilir ölçüm  yöntemleri ile  araştırma ve  geliştirme, 
kalite  yönetimi, ara kontroller (hata tespitleri) ve üretim 
optimizasyonu  için  ISO,  ASTM,  DIN… gibi  endüstriyel 
standartlara göre ölçüm yapar.  

 

 

 

 
 
Malzemelerin fiziksel karakterizasyonu metotlarından biri  
olan  tst  test sistemleri ile,  kuvvet-uzama  (stres-strain)  
eğrilerinin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi ile test 
sonuçları ve bilgileri bilgisayara veri olarak saklanabilir.  

 

 

 

               

 

 tst test sistemlerinin tipik uygulamaları 

 -araştırma ve geliştirme 
 -kalite kontrol 
 -kalite güvencesi 
 -üretim optimizasyonu 
 -hata analizleri 
 

 tst test sistemleri, endüstriyel   

            uygulama alanları 
 
 -metal, döküm ve makine 
 -plastik, polimer,kablo 
 -ahşap, zemin kaplama 
 -beton 
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       tst me (mekanik) ve tst _he (hidrolik) test sistemleri  

         genel teknik özellikleri 
 
 
 

- 5 kg-20.000 kg arası mekanik sistem  
- 20.000 kg-60.000 kg arası hidrolik sistem 
- Düşük kapasiteleri için tek veya çift milli 

sistem 
- PC denetimli ve wimdows ®işletim sistemi 

tabanlı tst test yazılımı 
- Dokunmatik PC denetim sistemi 

(opsiyonel) 
- Akım tork veye servo denetimli motor sistemleri 
- Farklı elektronik yük (LC)seçenekleri 
- Travers uzama ölçümü 
- Hassas ölçüm için yüksek çözünürlüklü metal veya   plastik   

ekstensometre (opsiyonel) 
- Farklı malzemeler için yaylı, sıkmalı, V-yataklı, pneumatik tip  

çene seçenekleri 
- 1/100 oranı ile travers hız aralığı 
- Otomatik konumlama ve değişken test hızı aralıkları 
- Sıfırlama, durdurma, acil ve PC-manuel denetim butonları 
- Sınır anahtar koruma, aşırı yük koruma, motor akım koruma sistemleri 
- Sayısal yük ve uzama göstergeleri 
- Özel uygulamalar için ısı ve klima test kabinleri (opsiyonel) 
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          tst test sistemleri, malzemelerin  aşağıdaki 

             karakterizasyonları  hakkında bilgi verir. 
 

- Maksimum mukavemet değeri 
- Kopma uzaması değeri 
- Elastisite modülü (ekstensometre) 
-Akma uzaması değeri (ekstensometre) 

              - Akma mukavemeti değeri 
                (ekstensometre) 

- Tan. modülü değeri 
- Sec. modülü değeri 
- Gerçek gerilme eğrileri (true stress) 

               - Mühendislik gerilme eğrileri 
(engineering  stress) 
- Holloman sabiti değeri 
- Sertlik (pekleşme) üsteli  (n) değeri 
- Tokluk eğrisi 

 

 

 

 

 

  

 

     

 tst elektronik kontrol paneli 

                                -Harici veya cihaza monte kontrol sistemi 
-Yük göstergesi 
-Uzama göstergesi 
-Siemens motor sürücüsü 
-Açma/kapama anahtarları   
(göstergeler ve sürücü için) 
-Acil durdurma butonu 
-Bilgisayar bağlantı portları ve kabloları 
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    tst bilgisayar kontrol sistemi ve endüstriyel/akademik test yazılımı  

 
   -Masa üstü veya cihaza monte dokunmatik PC denetimi 
   -İsteğe bağlı olarak Türkçe, İngilizce veya Almanca dil seçimi 
   -USB dongle yazılım koruması (isteğe bağlı olarak yönetici ve   
     operatör için güvenlik doğrulaması) 
   - İsteğe bağlı olarak farklı test metotları için geliştirilebilir ve  
     eklenebilir özelliğe sahip olması 
   -Gerçek zamanlı görüntüleme ve test 
   -Test verilerinin grafiklerini alma 
   -Çoklu test eğrilerini ayrı ayrı veya tek grafik üzerinde 
     görüntüleme 
   - Mukavemet birimlerinin seçimi (N, N/mm2, kg, kg/mm2) 
   -Uzama birimlerinin seçimi (% veya mm) 
   -Çekme,basma,eğme,soyma,yırtılma eğrileri ve testleri 
   -Dinamik parametre değişimleri 

 

 

  tst ile uygulamanıza yönelik çene seçenekleri   

 

                              

      V YATAKLI ÇEKME ÇENESİ                      BAND TEKSTİL ÇENESİ                           SIYIRMA ÇENESİ  

 

                               

              SIKMALI ÇENE                                  YANDAN SIKMALI ÇENE            PROFİL BASMA ÇENESİ 
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                SIYIRMA ÇENESİ                                  SIKMALI ÇENE                                         SIKMALI ÇENE 

                  

                 İÇTEN V TİPİ ÇENE     MAKASLI ÇENE                                  MAKASLI ÇENE 

                                       

           ALT-ÜST MAKASLI ÇENE                                                        TAMBUR ÇENE 

                                             

       V-YATAKLI ALT-ÜST ÇENE         YÜKSEK KAPASİTE STANDART ÇENE    YÜKSEK KAPASİTE BASMA-EĞME ÇENESİ   
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SHEAR TEST (MAKASLAMA) ÇENESİ                       3 NOKTA EĞME ÇENESİ                     BASMA-EĞME ÇENESİ 

             

                                                                             

              EKSANTRİK ÇENE                                    TERMİNAL AYIRMA ÇENESİ          YAPIŞMA TESTİ ÇENELERİ 

 

                                                                              

  ELASTİK MALZEME ÇENESİ                                 KONİK BASMA ÇENESİ                       ÜÇ NOKTA EĞME ÇENESİ 
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 tst opsiyonel uygulamalar 

- ısı testleri kabinleri 
- ekstensometre tipleri 
- çarpma ve darbeye karşı flexi-glass koruyucu sistem 
- uygulamanıza yönelik çözümler 
 
 
 

                                                            

             +400 °C ISI KABİNİ                                    -25 °C KLİMA KABİNİ 

 

                                                             

   METAL (GAGE) EKSTENSOMETRE                                   PLASTİK (UZUN BOYUT) EKSTENSOMETRE 
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   tst bazı referanslar 

   Güney Çelik-Gebze/İzmit 
   Yılmazlar Çelik- Silivri/İstanbul 
   Ersoylar Metal - Mersin 
   Döksaş Döküm – Çorlu 
   Kalkancı Döküm-İstanbul 
   TÜDEMSAŞ / Sivas  
   Tekbor / Diyarbakır 
   Tasgül – Mersin 
   Apaydın Metal-Merzifon 
   TEC Turkish Engine Center/Uçak Motor Bakım-İstanbul  
   Erdemir Maden-Sivas 
   Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü-İstanbul 
   ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü-Ankara 
   Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden-Metalurji Mühendisliği Bölümü-Trabzon 
   Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-Trabzon 
   Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi-Konya 
   Süleyman Demirel Üniversitesi Ağaç-Isparta 
   Gazi Üniversitesi MYO Mobilya Tasarımı Bölümü-Ankara 
   Uşaklıgil Tel Örme-Çit Sanayi Ltd. Şti.- İstanbul 
   Boral Boru-İstanbul 
   Orsan - İstanbul 
   Karel Demir – Foça/İzmir 
   Döküm Metal - İstanbul 
   Ören Kablo-Silivri/İstanbul 
   Collezion-Çerkezköy/Tekirdağ 
   Surtel Kablo-İstanbul 
   ETK Kablo-İstanbul 
   2M Kablo-İstanbul 
   Elbir Steering & Suspension Parts – İstanbul  
   Tümka Kablo – İstanbul  
   Nur Aluminyum-İstanbul 
   Çuhadaroğlu Aluminyum-İstanbul 
   Tuna Aluminyum-İstanbul 
   Dizayn Boru-İstanbul 
   Koç Plastik-İstanbul 
   Farmamag-Gebze/İzmit 
   For Plas-İstanbul 
   Reçber Kablo-İstanbul 
   Birtaş Kablo-İstanbul 
   Nursan Otomotiv-İstanbul 
   Gölcük Tersane-İzmit 
   Atom Kablo-Denizli 
   Pimaş Plastik-İstanbul 
   Enwin-Rusya 
   Planart-Adapazarı 
   Garipler Plastik-İstanbul 
   Arimpeks-Gebze/İzmit 

 


