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Hidrolik Polisantrik
Dezartikülasyon Diz
Eklemi Sızdırmazlık
Testi

H�drol�k pol�santr�k dezart�külasyon d�z eklemler�, ampüte
b�reyler�n sağlıklı d�z eklem� fonks�yonları mümkün olab�lecek
en yakın sev�yede sah�p olmalarını sağlar. Prostet�k uzuv
sah�b� k�ş�ler�n konforlu şek�lde yürüyeb�lmeler� �ç�n gerekl�d�r.
Yürüme esnasında salınım ve duruş hareket� �ç�n gerekl� olan
kuvvet h�drol�k p�ston tarafından sağlanır. Bükülme d�renc� ve
sönümleme de sağlıklı b�r d�z� takl�t ederek konforlu b�r
hareket sağlar. H�drol�k sıvının p�ston dışına sızıyor olması
eklem�n performansını kötü etk�leyerek kullanıcının konforunu
bozar. Bozulmalara neden olab�l�r. Bu nedenle üret�m
hattından çıkan her ürün sızdırmazlık testler�nden geçmel�d�r.



  Sızdırmazlık beklenen senaryolardan sıvının ürün dışına çıkması test ed�l�yor.
H�drol�k sıvısının ürün dışına çıkması durumu test ed�ld�ğ�nden daha sağlıklı ve hızlı
sızdırmazlık test� �ç�n vakum yöntem� �le sızdırmazlık test� yapılmalı. H�drol�k sıvısı
�le dolu ürün test ed�ld�ğ�nden, sıkıştırılamaz sıvı akışkanın sızdırmazlığı ürün dışının
basınçlandırılması �le test ed�lemez. Ürün kaçaklı olsa b�le basınçlı havanın ürünün
�ç�ne g�rmes� h�drol�k sıvısı tarafından engelleneceğ�nden kaçakların tesp�t�n�
zorlaştırır.

Ürün EP60 Test Aparatı �çer�s�ne yerleşt�r�l�r. Kontrol hacm� ürün hacm�ne kıyasla
daha küçük olacağından test�n hassas�yet� yüksek olacaktır. Basınç metodu ve
kontrol hacm�n�n kullanıldığı sızdırmazlık testler�nde, ürünün sızdırması
durumunda, kontrol hacm�ndek� hava tanec�kler� ürün �çer�s�ne geçeceğ�nden
basınç düşer. Basıncı 0.1 Pa hassas�yetle tak�p edeb�len BT4000 Ser�s� Sızdırmazlık
test c�hazları ürünün sağlam ya da kaçaklı olduğuna otomat�k olarak karar ver�r.
Kontrol hacm�nde vakum yöntem� kullanılması durumunda �se ürün kaçaklı değ�l �se
negat�f basınç sab�t kalır. Ürünün kaçaklı olması durumunda �se ürün �çer�s�nden
kontrol hacm�ne çıkan tanec�kler kontrol hacm� �çer�s�ndek� basıncı yükselt�r.
BT4000 Ser�s� Sızdırmazlık Test C�hazları ürünün sızdırmazlık durumuna otomat�k
olarak karar ver�r. Onaylı ürünler �nsanların hayatını �y�leşt�rmeye hazırdır.

TEST YÖNTEMİ

H�drol�k pol�santr�k dezart�külasyon d�z
eklemler�nde, ürünün basınçlandırılması ya
da vakum metoduyla test ed�lmes� �ç�n
gerekl� olan hava ver�leb�lecek del�kler
bulunmaz. Sızdırmazlık Testler� dış ortamda
oluşturulan kontrol hacm� vasıtasıyla
yapılmalıdır. Bu ürünün sızdırmazlık
testler�nde EP60 Test Aparatı kullanılır.
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