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TAM OTOMATİK ÜÇ EKSENLİ VE STRESS PATH SİSTEMİ

Gelişmiş Zemin Test Sistemleri
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Ürün Kodu

LoadTrac II
FlowTrac II

LoadTracII/FlowtracII sistemi UU, CU, CD ve her türlü Stress Path zemin 
üç eksenli testinin tam otomatik olarak yapılmasına olanak sağlar. Zemin 
numunesi  yerleşt ir i l ip ,  test  koşul lar ı  g ir i ld ikten sonra 
LoadTracII/FlowtracII sistemi tüm test aşamalarını otomatik olarak 
tamamlar. Bu sistemin yazılımı başlangıç, doyurma, konsolidasyon 
(izotropik, anizotropik veya K0) ile kesme aşamalarını ve geçişlerini 
otomatik olarak yapar. Sistem bir bütün olarak, tam otomatik üç eksenli 
ve stress path testlerini ekipmanları içinde barındırır. Zemin 
numunesine uygulanan dikey yük ile basınçlar, LoadTracII/FlowtracII 
sisteminde yer alan yüksek hızlı ve hassasiyetli mikro adımlı motorlarla 
uygulanır. Sistemde dikey yük için bir adet LoadTrac çerçeve, çevre 
basıncı için bir adet FlowTrac akış pompası ve ters basınç için bir ikinci bir 
FlowTrac akış pompası bulunmaktadır. Sistem 0.00003 ile 15mm/dak 
arasında sabit gerilme oranı uygulayabilecek kapasitedir. 

Sensör okumaları metrik (SI) veya İngiliz (Emperyal) sisteme 
görüntülenebilir ve hafızaya kaydedilebilir. Ağ iletişim modülü ve uygun 
yazılımla, bütün test otomatik olarak kontrol edilebilir, veri toplaması 
yapılıp gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir ve test raporları 
bilgisayarda otomatik olarak hazırlanabilir. 

Windows 2000, XP, Vista ve 7'de çalışan yazılım testin yürütülmesini, veri 
tasnifini ve sonuçların derlenmesini tamamen otomatik hale getirir.

Aksesuarlar
• 305 mm (12”) çapa kadar üç eksenli hücreleri, membranları, 

poroz taşları ve numune hazırlama aparatları istek üzerine 
eklenebilir.

Uygulanabilir Test Standartları
• ASTM D-4667
• AASHTO T-297
• COE EM 1110 / Konsolide Drenajsız Basma-Çekme Testleri, 

Konsolide Drenajlı Basma-Çekme Testleri, 
Stress Path Testleri

• BS (İngiliz Standartları)

Kullanıcı Faydaları
• Kullanıcı ihtiyacına göre seçilebilen 22, 45 veya 

90 kN kapasiteli çerçeveler.
• Bütünsel kontrol, veri toplama ve test raporlaması otomasyonu.
• Doğrudan raporda kullanılacak kalitede tablo ve 

grafiklerin deney tamamlanır tamamlanmaz hazırlanması
• Geo-Net uyumluluğu sayesinde cihazın ağ üzerinden kontrolü.
• Kendi tablolama programlarınıza yükleyebilmeniz için 

kolay veri tasnifine uygun sütunlara ayrılmış veri şablonu.
• 250 ve 750cc kapasiteli pompalar arasından projenize 

uygun hacim seçimi yapabilme.
• 0.00003 ile 15mm/dak arasında hassas deplasman oranı 

kontrolü.
• Entegre sensörler ile doğru basınç ve hacim değişimi 

okumaları.
• LCD ekran ve tuş takımıyla bilgisayarsız kullanma olanağı.

Teknik Özellikler

Entegre kontrollü hassas adımlı motor

76 mm ölçüm kapasiteli 0.0013mm çözünürlüklü 

entegre deplasman ölçer. 

0.00003-15mm/dak 

hassas deplasman oranı kontrolü

0.000006 to 3 cc/saniye

110/220 V, 50/60 Hz, 1 faz

Motor

Hareket

Deplasman

Akış Kontrolü

Güç

Modeller

FTII-250-nn

FTII-750-nn

LoadTrac II Modelleri

LTII-5,000

LTII-10,000

LTII-20,000

LTII-50,000

FlowTrac II Modelleri

250 cc kapasite

750 cc kapasite

22 kN (5,000 lbs.) çerçeve kapasite

45 kN (10,000 lbs.) çerçeve kapasite

90 kN (20,000 lbs.) çerçeve kapasite

222 kN (50,000 lbs.) çerçeve kapasite

Boyutlar Ağırlık (yaklaşık)

464 x 546 x1206 mm

( 18 x 21.5  x 47.5 in. )

203  x 406 x 470 mm

(8 x 16 x 18.5 in.)
14 kg

LoadTrac II

FlowTrac II

55 kg
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