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FORE TEST EQUIPMENTS



CDF – CIF DONMA – ÇÖZÜNME TEST CİHAZI 

 
 

• TSE CEN/TR 15177, TS EN 13581, ve TSE CEN/TS 12390-9 (Alternatif Yöntemler), CDF 

RILEM TC 117 FDC, CIF RILEM TC 176 IDC, DIN4226, DIN 52104, CEN ITG 15177 2006-6 

standartlarına göre agregaların, tabii yapı taşlarının, beton küp, beton bordür ve beton 

parke numunelerinin donmaya ve çözünmeye karşı direncini ve betonun çabuk donma 

ve çözünme koşulları altında dayanıklılık faktörünün tayini deneyini standartta belirtilen 

sıcaklık ve süre grafiklerine göre yapabilmektedir ve bu bunun standartta istenilen 

grafikler haline getirebilecek ve çıktı alınabilecek yazılım programı vardır. 

• RILEM CDF/CIF testleri için ultrasonik geçiş süresini ISO DIS 8047 ve TS EN 12504-4 

standartlarına göre belirleyebilmektedir. Cihazda geçiş süresi ölçümü için 

PMMA(Polimetil Metaakrilat)'dan yapılmış dikdörtgen bir kap vardır. 

 

 
 

• Bir küp döngüsünü 12 saat veya 24 saatte gerçekleştirmeye uygundur. 

• Çalışma sıcaklık ayar aralığı -20˚C ile +35˚C arasındadır. 

• Mikro işlemci çalışma, ayarlanma ve gösterme hassasiyeti ±1˚C dır. Cihazda mikro 

kontrol edici vardır. 

• Kontrol cihazının histerezis (0,5 ile 5,0˚C arasında) ve alarm limitleri ayarlanabilirdir. 

• Kullanılabilir hacim içerisinde sıcaklık dağılım hassasiyeti ±0,5 ˚C’den fazla değildir. 
• Cihaz boş kabini, en yüksek sıcaklıktan en düşük sıcaklığa azalış hızı 1,0˚C / 5 dakika’dan 

daha az değildir. 
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• Cihazın ısıtıcı gücü, boş kabini -20˚C’den +20˚C’ye getirilmesi için geçen süre 60 dakikayı 
geçmemektedir. 

• Cihaz kabini içerisinde, 4 adet numunenin ve numune çözeltisinin sıcaklığını gösteren, ve 
ayrıca kabin hava sıcaklığı ile kabin içerisine konan suyun sıcaklığını kontrol eden proplar 
vardır. Bu proplar vasıtasıyla numunelere ve kabine ait sıcaklıklar digital ünitelerden ayrı 
ayrı izlenebilmekte ve bu okuma değerlerinden her biri bilgisayar ortamına 
aktarılabilmektedir. Bu yukarıda belirtilen sıcaklık okumalarından tümü aynı anda 
istenilebileceği gibi, cihaz herhangi birisinin istenmesi halinde de programlanıp, okuma 
yapabilmektedir. Numune propları seyyar olup kablo boyları min. 1,5 m’dir. 

• Sıcaklıkları ölçmeye yarayan elektronik termometrelerin propları paslanmaz çelikten 
olup çapı en az 4 mm’dır. Bu proplardan numunelerin sıcaklığını ölçecek olan propların 
dalma boyu 800 mm diğer probun boyu ise 100 mm’dir. Her bir proptan kullanılacağı yere 
göre uygun boydaki kablosu ile birlikte ayrıca birer adet yedek olarak verilmektedir. 

• Donma ve Çözünme işlemi şu sıvılar ile gerçekleştirilmektedir: 
Numune etrafında dönen sıvı su ya da su + %3 Sodyum Klorürdür 
Konteyner etrafında dönen soğutucu sıvı su + glikol’dür.  

• Cihazda sistemi programlı olarak çalıştıracak zamanlayıcı var olup ayrıca ayar edilen 
sıcaklık değerinde istenilen süre bekleme yapabilmektedir. 

• Cihazın döngü(devir) sayıcısı min. 100 dan max. 32000 değerine kadar ayarlanabilirdir. 
• Cihazın kullanılabilir iç hacim ölçüleri en fazla, En x Boy x Yükseklik olarak 

550x1800x200 mm boyutlarındadır. 
• Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapatılması halinde hafızadan 

silinmemektedir. 
• Cihazda set edilen sıcaklık değeri tolerans değeri dışına çıkıldığında alarm sinyali veriyor 

olup, alarm gerektiğinde kapatılabilmektedir. Cihazın otomatik olarak devreye girecek, 
kabin içerinde oluşacak aşırı sıcaklık yükselmelerine karşı güvenlik sistemi vardır. 

• Yapılan program elektrik kesintisinden etkilenmiyor olup elektriğin kesintiye uğraması 
durumunda program kaldığı yerden devam edebilmektedir. 

• Cihaz titreşimsiz çalışabilmekte, laboratuvardaki diğer cihazların çalışma sistemini ve 
deney sürecini etkilememektedir. 

• Çalışma esnasında kapak kapalı iken herhangi bir şekilde hava giriş/çıkışı(kaçışı) 
olmamaktadır. Gövde yapısı gürültüye karşı izolasyonludur. 

• Suyun dolum seviyesi kontrol edilebilir ve ayarlanılabilmesi için indikatör mevcuttur. 
• Kabin kapağı üstten arkaya doğru açılır yapıda, amortisör destekli ve ergonomiktir. 
• Dijital(TFT) ekrana sahip ve bu ekranlardan o anki mevcut sıcaklık ve deney başından o 

ana kadar geçen toplam süre, hangi deney basamağında olduğu görülebilmektedir. Bu 
bilgiler bilgisayar ekranından da görülebilmektedir. Sistem internet üzerinden kontrol 
edilebilmektedir. 

• Her bir deney için kendisine bağlı bilgisayar ortamında sıcaklık ve zaman verilerini 
deney süresince sıcaklık kısmı 1˚C’ye, zaman dilimi istenildiği süre için ayarlanabilen 
koordinat eksenli grafik üzerinde göstererek yazıcıdan çıktı olarak verilebilmektedir. 
Cihaza ve USB'ye metin dosyası olarak kaydedilebilmektedir. 

• En az 8 program hafızasına sahiptir ve cihaz kendi kumanda panelinden 
programlanabilmektedir. 

• Cihaz password korumalıdır ayrıca mekanik anahtarlıdır. 
• Cihazın su ile temas eden tüm elemanları paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. 
• Cihaz paslanmaz çelik sac malzemeden yapılmış ve cihazın dış görünen kısımları 

aşınmaya, korozyona, kimyasal etkilere ve darbelere karşı dayanıklı olan elektrostatik 
toz boya ile boyanmıştır. 

• Enerji ve kondanse su kaybını minimize edecek şekilde tüm vanalar izole edilmiştir ve 
cihaz parçaları bakım kolaylığı sağlayacak şekilde kolay erişilebilirdir. 

• Cihaz tüm vana ve tüplerin donma çözünme döngüleri esnasında kuru tutulması için 
izolasyonludur. 
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• Cihazın elektriksel her parçası için otomatik devre kesiciler vardır. 
• Kabin içerisinde bulunan suyu sızdırmayacak ve paslanmaya karşı dirençli olacak 

kalitede paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. 
• Cihaz iyi izole edilmiştir. Ne sistem içerisinde ne de sistem dışarısında yoğunlaşma ya da 

terleme yapmamaktadır. 
• Depo suyunun sıcaklığını sağlayacak ısıtıcısı, soğutucusu ve sıcaklığını sağlayacak 

termostatı vardır. 
• Cihaz yüksek sıcaklık güvenlik termostatına sahip olacaktır. Cihazın soğutma kapasitesi -

35°C'de 1.6 kW, 15°C'de 3.8 kW, max. güç kapasitesi 4.5 kW olmalıdır. Cihazda yüksek 
verimli scroll kompresör olmalıdır. 

• Cihaz sıvı seviyesi, soğutucu seviyesi ve yüksek basınç ve aşırı sıcaklık yükseklikleri 
durumunda otokontrol sağlayarak gerekli beslemeleri yapabilmektedir. 

• Kullanılır hacmin(kabinin) ve tankın soğutulması hermetik soğutucu ile sağlanmaktadır. 
• Soğutucu sistemin kondenseri hava soğutmalıdır. 

• Fan soğutucu ve ısıtıcı üzerinden sirkülasyon yapmaktadır. 

 

   

 

• Cihaz bilgisayar yazılımına sahiptir ve yazılım programının doğruluğunu(sıcaklıklar, 
süreler ve döngü sayıları) geçerli kılan belgeyi antetli kağıt üzerinde onaylayarak 
vermektedir. Programın güncelleştirilmesi için 10 yıl teknik destek sağlamaktadır. Cihaz 
verilerini bilgisayara aktaracak çeviricisi, programı ve aşağıda teknik özellikleri 
tanımlanan bilgisayarı ile birlikte verilmektedir. Cihazla birlikte verilecek bilgisayar 
aşağıda verilen özellikleri sağlamaktadır. 

o İŞLEMCİ: Intel Corei7, 2.93 GHz Çalışma Frekansı, 8MB L2 Cache Bellek,1156p. 
o ANAKART: Intel Corei7 işlemciye uygun 1156p ve ram çalışma hızlarını 

destekleyen. 
o ANAKART BELLEK DESTEĞİ: 16GB DDR3 1333MHz çalışma frekansını 

destekleyen. 
o HARDDİSK: 250Gb (kurulumda 2 parçaya bölünebilir ) 16MB SATA II, 7200 rpm. 
o EKRAN KARTI: en az 1024MB, PCI Express 2.0, 128 Bit, DVI çıkış , kart harici ve 

paylaşımsızdır.  
o RAM: 8GB DDR3 1333MHz çalışma frekansı. 
o KASA ve GÜÇ KAYNAĞI: Atx tipi ,Güç Kaynağı ise en az 350 watt ve Yüksek Güç 

(OPP), Gerilim (OVP/UVP), Kısa Devre (SCP) koruma sistemlidir. 
o Bilgisayar ile birlikte 20 watt hoparlör sistemi, 1 adet optik mouse, Türkçe Q 

klavye,ve 1 adet yazıcı ve 17” monitör verilmektedir. Bilgisayar parçalarının 
driver ve ücretsiz program CD’ leri bilgisayarla birlikte teslim edilmektedir. 

o 1 Adet Renkli Lazer Yazıcı ve Lisanslı Microsoft Office Programları ile birlikte 
teslim edilmektedir. 

FORE TEST EQUIPMENTS



• Cihaz sabittir ve yerinden oynatılmamalıdır. 

 

 

 

• Cihaz ultrasonik geçiş süresini TSE EN 12504-4, ISO DIS 8047 standartlarına göre 
belirleyebilmektedir. 

• Cihazda soğutucuda yüksek basınç limiti 26 bar, düşük basınç limiti 0.7 bardır. 
• Cihaz soğutma sıvısı küresel ısınma potansiyeli değerlerine uygun olan R448A’dır. 

Soğutucu yağlama maddesi cihazın kullanım ömrü boyunca değişimine gerek olmayacak 
su tehlike sınıfı 1 olan malzemedir. 

• Cihazda sıcaklık ölçümü için 2 RTD probu bulunmaktadır. 
• Cihaz iki manyetik valf içermektedir. 
• Cihazın yaklaşık 50 litre soğutma sıvısı için bir tamponu vardır. Cihazda tamponun 

sıcaklığı banyo sıcaklığının altındadır. 
• Cihazda giriş ve çıkış arasındaki basınç farkı 1 bar ve 10 bar arasındadır. 
• Cihazda soğutma sıvısının donma direnci minimum -40°C, maksimum -50°C'ye 

ayarlanmaktadır. 
• Cihazda test tüpü iyi izole edilmiştir ve paslanmaz çelikten yapılmıştır. 
• Cihazda sirkülasyon ünitesi ısıtma, soğutma ve pompalama üniteleri içermektedir. 
• Cihaz kişisel koruma açısından DIN EN 378-1 ve DIN EN 378-2 standartlarına uygundur. 
• Cihaz 3x32 A devre korumalıdır. Cihaz, 3x32A/400V/50 Hz CEE konnektörlüdür. 
• Cihazda soğutma sıvısı %50 şebeke suyu ve %50 glikoldür. 
• Cihaz DIN EN 378-1 sınıf A'ya göre tasarlanmıştır. 
• Cihazda ultrasonik banyo özellikleri ERS 250 W, çift yarım-dalga operasyonu altında HF 

450 pik gücünde, 35 kHz dır. 
• Cihazda test kabı ve banyonun tabanı arasındaki minimum uzaklık 15 mmdir. 
• Cihazda ölçüm için standartlaştırılmış platin direnç sıcaklık ölçüsü 0°C'de 100 Ohm'luk 

bir elektriksel dirençtir. 
• Cihazda göğüs kısmı test kapları için desteklerle donatılmıştır. 
• Cihazda banyodaki sıcaklık her noktada üniform olmaktadır. 
• Cihaz antifriz sıvı test sistemi içermektedir. 
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• Cihaz küp test numuneleri için özel tutucular içermektedir. 
• Cihazda güvenilir akış kontrolünü sağlamak için düşük voltajlı DC kontrollü yüksek 

kalitede manyetik valfler bulunmaktadır. 
• Cihazda elde edilen veriler akıllı telefona aktarılabilmektedir. 
• Cihazda hava soğutma, su soğutma sistemleri bağımsızdır. 
• Cihazda sıcaklık verileri SD kart ve USB'ye kaydedilebilmektedir. 
• Cihazın tam hermetik soğutma sistemi vardır. Cihazda değişebilir hız fanı mevcuttur. 
• Cihazda ultrasonik güç çeviriciler 50-150 kHz arasında işlem yapabilmektedir. 
• Cihazla birlikte en az 10 numune kabı, test kabına yerleştirmek için gerekli numune 

tutucuları, numune spacer’ları(ara boşluk oluşturucuları), testlerde kullanılacak 
yapıştırma maddeleri, yalıtım için gereken malzemeler, filtre hunileri ve filtre kabinleri, 
filtre kağıtları, ultrasonik yöntemin yapılabilmesi için kullanılacak ultrasonik ölçüm 
teçhizatları(ultrasonik dijital okuyucu, ultrasonik test konteyneri) verilmektedir. 

  

 

 

  

 

• Cihaz gevşek parçaların çıkarılması için ultrasonik temizleme sistemleri vardır.  
• Temizleme sisteminin iç boyutu en az 300*300*150 mmdır. HF gücü ise 2*450 Wdur. 

Ultrasonik sistemi 2 adet 80 kHz probe içermektedir. 
• Cihazın, 150 mm'lik küp beton numunelerinde kullanılmak üzere gerekli bağlantı 

sistemibulunmaktadır. Cihaz 4 µs ile 64000 µs arasında ultrasonik ölçümler yapmaya 
uygundur. Cihaz ses hızı ile elastisite modülünü Rayleigh kuralına göre 
hesaplayabilmektedir. 
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• Cihazda numune içerisindeki sıcaklığı ölçebilmek için yarı iletken sensör vardır. 
• Cihazda küp testi için genişletme ünitesi vardır. 
• Cihazla birlikte sağlanacak bütün parça ve aksesuarlar seri üretimdir ve tek bir üretici 

tarafından üretilmektedir. Cihazla birlikte verilecek tüm aksesuar ve teçhizatlar orijinal 
cihaza ait parçalardır. 

 

Şekil 1: Referans noktasında zamanın bir fonksiyonu olarak soğutma sıvısındaki sıcaklık eğrisi 

Anahtar Kelimeler: 

• Donma-Çözünme Değişimi(1) 

• Referans Noktasında Sıcaklık(2) 

• Sıcaklık, ᵒC cinsinden(Y) 

• Zaman, saat(h) cinsinden(X) 
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Zaman[h] 

Sıcaklık[ᵒC] 

Üst Limit Nominal Değer Alt Limit 

0 +21,0 +20,0 +19,0 

4 -19,5 -20,0 -20,5 

7 -19,5 -20,0 -20,5 

11 +21,0 +20,0 +19,0 

12 +21,0 +20,0 +19,0 

Tablo 1: Noktalar, üstteki şekilde taralı alanı tanımlıyor. 

➢ TS EN 13581 Standardına göre donma-çözünme deneyi için çevrim adedi: 50’dir. 

 

Şekil 2: Deney Tüpünün Ortasındaki Sıcaklık Davranış Modeli 

Anahtar Kelimeler: 

• Sıcaklık, ˚C(1) 

• Kabin Sıcaklığı, °C(2) 

• Numune Merkezindeki Sıcaklık, °C(3) 

• Sıcaklık Aralığı(4) 

• Saat, h(5) 

 

Zaman[h] 

Sıcaklık[°C] 

Alt Limit Üst Limit 

0 +23,0 +19,0 

2 +2,0 -2,0 

4 +2,0 -2,0 

16 -13,0 -17,0 

Tablo 2: Çevrim Noktalarının Koordinatları 
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SICAKLIK VE ZAMAN KONTROLLÜ DONMA-ÇÖZÜNME 

TEST CİHAZI 

 
• Cihaz 4 küpten elde edilen 4 numunede sıcaklık ve zaman kontrollü donma-çözünme testini 

yapabilmektedir. 

• Cihazda 1 donma-çözünme döngüsü 24 saattir. 

• Cihazda her döngüde sıcaklık 0 °C'yi en az 7 saat en fazla 9 saatte aşmaktadır. 

• Cihaz, TS EN 1338, TS EN 1339, TS EN 1340, TS EN 12004 -2, TS EN 1367-1, TS EN 1367-6, TSE 
CEN/TS 12390-9 (Referans Yöntemi ve Küp Deneyi), TS EN 12091, TS EN 12371, TS EN 
12467:2012-12, TS EN 12808-3, ISO/DIS 13007 -2.2, TS EN 13383 -2, EN 13687-3:2002, TS EN 
14891, TS EN 12371, EN 1367-1, CEN/TR 15177, DIN V 18001 ONR22303, ASTM C666 B, 
ASTM C672 / C672M 12, ASTM C1262, TS EN 1348 standartlarındaki testleri gerçekleştirmeye 
uygundur. Maksimum numune ölçüsü 45x45 cm. 

• Cihaz 230 V/1 Ph/50 Hz veya 115 V/60 Hz dir. 

• Cihazda güç 1 kWdur. 

• Cihazın içerisinde bağımsız çelik numune kazanı ve dışarıda sistem için bağımsız sirkülasyon 
kazanı vardır. Sistem kesinlikle içeride ve de dışarıda bağımsız çalışabilecek şekildedir. 
Dolabın içerisinde tümü monte edilmiş şekildedir. 

• Tank termostatları dijital göstergeli, ısıtma kontrollü, oda sıcaklığı ile 60°C arasında 
ayarlanabilmektedir. 

• Kabin sıcaklık kontrolü mikro işlemci ile yapılacak ve mikro işlemci kontrol ünitesi elektronik 
ve sayısal göstergelidir. 

• Cihazda TS 2824 EN 1338 standardına göre beton parke ve bordürler için çevrim adedi 28'dir. 
TSE EN 12371 standartına göre donma çözünme deneyi için çevrim adedi 56 dır. 

• Cihazda dış boyut en fazla 75*85*220 cm, iç boyut ise en fazla 55*65*150 cmdir. 

• Cihazda minimum sıcaklık -35 °C, maksimum sıcaklık +40 °C dir. 

• Cihaz sıcaklık ve zaman kontrollü soğutma ve ısıtma sistemlidir. 
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• Cihazda hava sirkülasyonu için fan bulunmaktadır. 

• Cihazın iç ve dış yüzeyi paslanmaz çelikten yapılmıştır. 

• Cihaz, beton numunesinin donma-çözünmesini TS EN 1340 ve TSE CEN/TS 12390-9 Chapter A 
standartlarındaki prosedüre göre belirlemektedir. 

• Cihazda sıcaklık profili programlanabilmekte, başlatılabilmekte, durdurulabilmekte ve 
resetlenebilmektedir. Sistem donma sisteminde en az 3 sirkülasyon sistemi vardır. 

• Cihaz ekstra bir program ve yazılıma ihtiyaç duymadan cihazın kendi adresine 
ulaşılabilmektedir. Serbest yerleşebilecek en az 2 numune yüzey sıcaklık sensörü vardır. 

• Küp numunelerin standartlara uygun deney yapabilecek neopran sarma ekipmanları özel 
kutu içeresine en az 6 adet monte edilmiş hunili su geçirme sistemi vardır. 

• Cihaz renkli touch scren ekran üzerinden kontrol edilebilme, cihaz üzerinden renkli grafik 
ekranda izlenebilmektedir. 

• Cihaz dahili hafıza kapasiteli ve USB'ye transfer edebilmektedir. İnternet vasıtası ile uzaktan 
kontrol edilebilmektedir. 

• Çevre dostu gaz sistemi vardır. 

• Cihaz, 4 raflıdır. Raflar 60 kilogram taşıyabilmektedir. 

• Cihazda programlama aracı, internet arayüzü ve veri kaydedici vardır. 

• Cihaz, sıcaklık ve zaman için 8 programlıdır. Web arayüzüne girilerek 8’den fazla deney 
programı girilebilir. 

• Cihazda test esnasında son 24 saatte sıcaklık eğrisi renkli ekranda görülebilmektedir. 

• Cihazda ekli standartları sağlamak amacı ile boyutları 50*60*48 cm olan paslanmaz çelik bir 
kap ve ayrı ısıtıcı ve pompa bulunmaktadır. 

• Sistem büyük bir tanka sahip olduğundan, deney süresince kayıp yok denecek kadar az 
olmaktadır. Ekstrem bir düşüş söz konusu olursa alarm devreye girmektedir. Ayrıca cihazda 
depo tahliye musluğu vardır. 

• Cihaz numune ıslatma sisteminin suyunu saklayan bir deposu vardır. 

• Su doldurma işlemi su pompa sistemi ile sağlanmaktadır. Islatma suyu bu pompa aracılığı ile 
boşaltılır ve tekrar depoya dolar. 

 

 

• Depo suyunun sıcaklığını sağlayacak ısıtıcısı, soğutucusu ve sıcaklığını sağlayacak termostatı 
vardır. 

• Kullanılır hacim içerisine dahili hava sirkülasyon fanı vardır. Fan soğutucu ve ısıtıcı üzerinden 
sirkülasyon yapmaktadır. 
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• TSE CEN/TS 12390-9 Standardına göre Donma Çözünme Deneyi İçin çevrim adedi: 56’dır. 

 

Şekil 3: Deneye Tabi Tutulan Beton Numune Yüzeyinin Merkezinde Donma Sıvısında Ölçülen 

Sıcaklığın(°C), Zamana(h) Bağlı Olarak Değişimi 

 

Zaman[h] 

Sıcaklık[°C] 

Üst Limit 

0 +24,0 

5 -3,0 

12 -15,0 

16 -18,0 

18 -1,0 

22 +24,0 

Tablo 3: Gölgeli Alanı Belirleyen Noktalar 

➢ TSE CEN/TR 15177 standardına göre donma-çözünme deneyi için çevrim adedi: 56’dır. 

 

Şekil 4: Beton Prizma Merkezindeki Zaman-Sıcaklık Eğrisi 

 

Zaman[h] 

Sıcaklık[°C] 

Alt Limit 

0 +16,0 

3 -5,0 

12 -22,0 

16 -22,0 

20 -1,0 

24 +16,0 

FORE TEST EQUIPMENTS



Anahtar Kelimeler: 

• Donma-Çözünme Döngüsü(1) 

• Referans Prizmadaki Sıcaklık Aralığı(2) 

• Sıcaklık, °C cinsinden(Y) 

• Zaman, Saat(h) cinsinden(X) 

 

 

 

 

Zaman[h] 

Sıcaklık[°C] 

Üst Limit Alt Limit 

0 +22,0 +4,0 

2 +2,0 -2,0 

4 -8,0 -12,0 

6 -16,0 -20,0 

7 -18,0 -22,0 

8 -18,0 -22,0 

9 +20,0 +1,0 

12 +22,0 +4,0 

 

Tablo 4: Çevrim Noktalarının Koordinatları 

FORE TEST EQUIPMENTS




