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OPTİK SİSTEMLERİN
SIZDIRMAZLIK
TESTLERİ 
    Kesk�n n�şancı dürbünler�, n�şangahlar, termal kameralar
araz�de bulunan askerler�n yanında bulunan, veya kr�t�k güvenl�k
tes�sler�nde çok sık kullanılan ek�pmanlardır. Araz�de kr�t�k
öneme sah�p olan bu ek�pmanlar yağmurda, su altında, karlı ya
da çöl g�b� zorlu ortamlarında kullanılırlar. Farklı çevre
koşullarında mükemmel çalışması gereken bu ek�pmanlar,
sızdırmazlık özell�ğ�ne sah�p olmalılar. Toz, k�r, su buharı ya da
su geç�rmes� durumunda çalışma performansları düşen bu
ek�pmanlar araz�dek� askerler� zor durumda bırakır. 
    Adlema BT 4000 ser�s� sızdırmazlık c�hazlarıyla test ed�len bu
ek�pmanlar, en zorlu çevre koşullarında b�le güvenle
kullanılmaktadır.



Döküm Gövdenin 
Sızdırmazlık Testinin Yapılması1

     Adlema BT 4000 ser�s� �le kontrol ed�leb�len
pnömat�k p�stonlu ve özel kapatıcı aparatları
�çeren s�stemler �le sızdırmaz olarak kapatılır.
Döküm parçanın �ç�ne test basıncı ver�ld�kten
sonra stab�l�zasyon aşamasına geç�l�r.
Stab�l�zasyon aşaması parçanın �ç�ne ver�len
havanın durgunlaşması ve genleşme kaynaklı
basınç düşümler�n�n test sonucunun dışında
tutulması �ç�n gerekl�d�r. Bu aşamadan sonra
teste geç�l�r. Test aşamasında d�ferans�yel
basınç düşümü yöntem�yle, döküm parçadak�
hatalar ve kaçak m�ktarı kontrol ed�l�r.
Sızdırmazlık test�n�n bu erken aşamada
yapılmasının neden� hasarlı parçaların montaj
aşamasında sonrak� �şlemlere geçmes�n�n
önlemekt�r. Zaman ve para tasarrufu sağlar.
Döküm parça �lk sızdırmazlık test�nden
geçt�ğ�nde �şlenmek üzere d�ğer aşamalara
�lerler.
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İşlenmiş Döküm Parçanın 
Sızdırmazlık Testi 2

    Montaj del�kler� açılmış �şlenm�ş döküm parça yapılan talaşlı �şlemlerden
kaynaklanab�lecek hasarlar oluşab�l�r. Bu hasarların kontrolü ve eğer oluşmuşsa
montaj hattında �lerlemeden tesp�t ed�lmes� �ç�n �şlenm�ş parça ADLEMA BT 4000
ser�s� c�hazlar �le test ed�l�r. ADLEMA BT 4000 ser�s� c�hazların kontrol ett�ğ� bu özel
kapatıcı aparatları �çeren s�stemler �le �şlenm�ş gövdeler sızdırmaz olarak kapatılır.
Basınç verme stab�l�zasyon ve test aşamalarından geçen parçalar sızdırmıyorsa
sonrak� aşamaya geçeb�l�r. 
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Nihai Ürünün Test Edilmesi 3

    Montaj hattından çıkmış son ürünün de
sızdırmazlık test� yapılmalıdır. Kesk�n
n�şancı dürbünler�nde bulunan purge
valf�nden test basıncı ver�l�r. Ardından
doğru test yapılab�lmes� �ç�n gerekl� olan
stab�l�zasyon aşaması gel�r. Stab�l�zasyon
aşamasından sonra test başlar. İlk olarak
dürbünün bütünün sızdırmazlık test� yapılır
fakat onay ya da ret sonucu ver�lmez.
Dürbün gövdes�nde bulunan ve
yakınlaştırma oranı, netl�k g�b� ayarların
yapıldığı hareketl� mekan�zmaların da,
özell�kle bu hareketler� esnasında
sızdırmazlık özell�ğ�n� kaybetmemes�
gerekl�d�r. Bu nedenle bu aşamada test
devam ederken b�r operatör hareketl�
mekan�zmaların fonks�yonlarını test eder.
Parçalarda bu hareket esnasında b�r kaçak
oluşursa c�haz test ed�len ürüne ‘’HATALI’’
uyarısı verecekt�r. Sağlam parçalar �se onay
aldıktan sonra, paketlenmeye hazırdır. 

ADLEMA Mak�na Teknoloj�ler� A.Ş.
Reş�tpaşa Mah. Katar Cad. Arı 1 B�nası No2/5/19 Maslak, Sarıyer/İstanbul 

adlema@adlema.com

www.adlema.com

CASE STUDY
| OPTİK SİSTEMLERİN SIZDIRMAZLIK TESTLERİ 

mailto:adlema@adlema.com

