






    

konularında hizmet vermek üzere 13.11.2012 tarihinde kurulmuştur.

2016 yılında akredite test ve analiz hizmetlerine de başlayan MATİL A.Ş., bünyesindeki pilot ölçekli çelik 

üre�m laboratuvarı ile Ar-Ge merkezi olarak, yeni çelik kalitelerinin geliş�rilmesi, maliyet azaltma ve 

mevcut kalitelerin iyileş�rmesine yönelik yetkinliklerini çelik sektörünün hizme�ne sunmaktadır.

Sunduğu teknik çözümlerin yanında, MATİL A.Ş. çelik sektörünün gelişen spesifik ih�yaçlarını karşılamak 

üzere inova�f bir program çerçevesinde akademi ve endüstriyi bir araya ge�ren eği�mler 

düzenlemektedir.

Nitelikli personeli, yenilikçi mühendislik çözümleri, sürekli eği�mleri, güçlü ve en son teknoloji 

laboratuvar altyapısı aracılığıyla verdiği uluslararası geçerli, hızlı akredite test ve analiz hizmetleri ile 

MATİL A.Ş. çelik sektörünün buluşma noktası ve çözüm ortağı olmaktadır.
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Kasım 2012
Şirket Kuruluşu

Mayıs 2016
Faaliyet Başlangıcı 

Aralık 2016
TS EN ISO/IEC 17025 
Standardına göre 
Akredite Laboratuvar 

Şubat 2017
Yetkili Test 
Merkezi 
 

Mart 2017
Yetkili Çevre 
Laboratuvarı

Nisan 2017
Onaylı AR-GE Merkezi

Temmuz 2017
Uluslararası Göze�m 
Şirke�
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Nitelikli personeli, güçlü laboratuvar altyapısı ve pilot ölçekte üre�m yapabilme kabiliye� ile uygulamalı 

demir ve çelik araş�rma ve geliş�rme çalışmalarına imkan vererek;

KOBİ'ler

Kurumsal Firmalar

Üniversiteler

Araş�rma Ens�tüleri 

Üre�ci Firmalar

Sivil Toplum Dernekleri

İçin işbirliği ve danışmanlık hizme� sunmaktayız.
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MATİL A.Ş. olarak çok sayıda farklı konuda, birçok üniversiteden alanında saygın akademisyenler ve 

endüstride uzun yıllar görev yapmış  tecrübeli mühendisler ile çelik sektörüne yönelik sürekli teknik 

eği�mler vermekteyiz.

Herbir eği�min konusu ve içeriğini ka�lımcıların ih�yaçları doğrultusunda özenle oluşturarak, yüz yüze 

oturumlar, soru-cevaplar ve akademik bakış açısıyla endüstriden pra�k uygulamaları içerek oturumlar 

şeklinde düzenlenmekteyiz.

Teknik eği�mlerimiz:

      

İçin özelleşmiş olarak, gelişen teknik ih�yaçlarını karşılamak üzere inova�f bir program şeklinde 

verilmektedir.

Belir�len eği�mler yanında MATİL A.Ş. olarak teknoloji geliş�rme firmaları için, çelik üre�ci firmaları 

MATİL A.Ş. bünyesinde bir araya ge�rerek, yeni teknolojilerini üre�ci firmalara bir arada sunma imkanı 

vermekteyiz

“Çelik Akademi” adı al�nda verdimiz sürekli eği�mlerle MATİL A.Ş, akademi ve endüstrinin işbirliği yap�ğı 

çelik sektörünün ortak buluşma merkezi konumuna gelmiş�r.
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Çelik Üre�cileri

Çelik Kullanan Firmalar

 Dernekler ve STK’lar

 KOBİ'ler



MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. Laboratuvarı olarak poli�kamız metalik ve metal 

dışı malzemelerde uygulanan test/analiz hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, 

test/analiz metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine ge�rerek, eği�mlerle uzmanlıkları geliş�rilen 

personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmak�r.

Test/analiz hizmetlerinde ulusal ve/veya uluslararası standart test/analiz metotları kullanılmakta olup, 

test/analiz metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.

Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Kalite Yöne�m Sistemi oluşturulmuş olup, 

standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin 

bu dokümanları öğrenmeleri ve test/analiz çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı poli�ka, usul ve esaslara 

göre yürütmeleri zorunludur.

Laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi, 

müşteri beklen�lerinin karşılanması, dolayısıyla müşteri memnuniye�nin ar�rılması konusunda gerekli 

tüm çalışmaları yapmak�r. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite, 

laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş. üst yöne�mi olarak; Kalite Yöne�m Sistemi'ni tüm 

personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine 

uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileş�receğimizi taahhüt ederiz.
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MEKANİK TEST LABORATUVARI 

KİMYA VE KÖMÜR ANALİZLERİ LABORATUVARI 

MİKROYAPI VE  MALZEME ANALİZ LABORATUVARI 

PİLOT ÖLÇEKLİ ÇELİK ÜRETİM LABORATUVARI 

ÇEKME TESTİ (2500 kN)
ÇEKME TESTİ (0,3-600 kN) 
ÇENTİK DARBE TESTİ
YÜKSEK ÇEVRİM YORULMA TESTİ
DÜŞÜK ÇEVRİM YORULMA TESTİ
NERVÜR GEOMETRİSİ ÖLÇÜMÜ
BÜKME - GERİ BÜKME TESTİ

KİMYASAL ANALİZ
NEM, KÜL, UÇUCU MADDE, SABİT KARBON ve KIZDIRMA KAYBI ANALİZİ
KARBON-KÜKÜRT-HİDROJEN ANALİZİ
KALORİFİK DEĞER TAYİNİ
KAPLAMA KALINLIĞI ANALİZİ 

METALOGRAFİK NUMUNE HAZIRLAMA
OPTİK MİKROSKOP ANALİZLERİ
STEREO MİKROSKOP ANALİZLERİ
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) ANALİZLERİ
UNIVERSAL SERTLİK ÖLÇÜMÜ
BRINELL SERTLİK ÖLÇÜMÜ
MİKROSERTLİK ÖLÇÜMÜ
JOMINY SERTLEŞEBİLİRLİK TESTİ  

İNDÜKSİYON OCAĞI
TAV FIRINI
SLAB VE KÜTÜK HADDELEME TEZGAHLARI
TERMOKİMYASAL SİMÜLASYON YAZILIMI
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Numune Tipleri
 
• İnşaat Çelikleri
• Profil
• Köşebent
• Lama
• Sac ve Levha

 
• Kaynaklı Malzemeler
• Filmaşin
• Yuvarlak Malzemeler
• Dişli Manşonlu Boru
• Bulon Boru

Başlıca Uygulamalar

• Yassı Malzemeler
•Y uvarlak / Nervürlü Malzemeler

Deney Standartları

• EN ISO 6892-1*
• TS EN ISO 15630 -1 -2-3*
• ASTM E8/E8M*
• ASTM A370*

• ISO 15835-2*
• ASME Sec�on IX

*  -QW150
• AWS D1.1/D1.1M

Ürün Standartları

• TS 708*
• BS 4449*
• BS 6744*
• BS 4482*
• BS 4483
• ISO 4136*
• ISO 898-1*
• API 5L*

• API 1104*
• ASTM A615/615M 
• ASTM A706/706M
• DIN 488
• NEN 6008 / BRL 0501
• NBN A 24 -301
• NF A35 - 80 -1

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

•2500 kN (250 ton) ölçüm kapasitesi 
•Akma yükü, kopma yükü, kopma uzaması,     
  maksimum yük, maksimum uzama tayini
•1 - 100 mm arası yassı ve 6 -100 mm arası yuvarlak  
  numunelerin tes�
•Class 0.5 hassasiye�e yük hücresi
•Tam otoma�k temaslı �p metal ekstansometre

Teknik Özellikler



 
• İnşaat Çelikleri
• Profil
• Köşebent
• Lama
• Sac ve Levha
• Civata

 
• Tel
• Filmaşin
• Kaynaklı Malzemeler
• Yuvarlak Malzemeler
• Dişli Manşonlu Boru
• Bulon Boru

• TS EN ISO 6892-1*
• TS EN ISO 15630-1 -2 -3*
• ASTM E8/E8M*
• ASTM A370*

• ISO 15835-2*
• ASME Sec�on IX*
• AWS D1.1/D1.1M
• ISO 7438* */5173

 
• Yassı Malzemeler
•Y uvarlak / Nervürlü 
   Malzemeler
•T el Çekme

•600 kN (60 ton) ölçüm kapasitesi
•30 kN kapasitede 0,1 – 10mm arası tel çekme apara�
•250 kN kapasiteli M6 – M24 cıvata apara�
•0 - 100 mm arası yassı ve 8 - 65 mm arası yuvarlak 
  numunelerin tes�
•Eğme test ki� ile verilen çaplarda 3 nokta eğme ve bükme        
  testleri uygulaması: 50-224 mm çapları arasında  
  değiş�rilebilir üst eğme uçları ve 220mm eğilme mesafesi
•250 kN kapasiteli, 200mm çaplı üst plakanın oynar mafsala 
  sahip olduğu basma test ki�
•Class 0.5 hassasiye�e yük hücresi
•Tam otoma�k temaslı �p metal ekstansometre

• TS 708*
• BS 4449*
• BS 6744*
• BS 4482*
• BS 4483
• ISO 4136*
• ISO 898-1*
• API 5L*

• API 1104*
• ASTM A615/615M 
• ASTM A706/706M
• DIN 488
• NEN 6008 / BRL 0501
• NBN A 24 -301
• NF A35 - 80 -1

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Deney Standartları

Teknik Özellikler

Ürün Standartları

 

•B oru / Tüp Çekme
•C ivata Çekme Testleri
•K aynaklı Malzemelerde 
  Çekme ve Eğme Testleri

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 



 
• Yapı Çelikleri
• Islah Çelikleri

• EN ISO 148-1*
• ASTM E23*

 
• V-Çen�kli 

 

• U-Çen�kli

• Petrol Boru Çelikleri
• Özel Projeler

• ASTM A370*

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Teknik Özellikler

Deney Standartları

 
• 450 juoule kapasite
• -80 ile +70 °C arasındaki sıcaklıklarda test imkanı
• V ve U çen�k açma
• Numune çen�k ölçüleri uygunluğu kontrolü için 
  op�k ölçüm sistemi
• 2 - 8 mm değiş�rilebilir vuruş uçları
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• Nervürlü İnşaat Çelikleri
• Yuvarlak Malzemeler

• Yük Kontrollü Malzeme Tes�

 

• Civatalar

• EN ISO 15630-1*
• DIN 50100
• ISO 15835-2*
• BS 4449*
• TS 708*

 • BRL 0501*
• EN 10080
• DIN 488-2*
• BS 6744
• ISO 3800-1*

• 500 kN (50 ton) kapasite
• Resonansa bağlı olarak 35-300Hz aralığında 
  yorulma testleri
• M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24 ve 
  M30 uyumlu çeneler
• Ø8 - 40 mm nervürlü inşaat çeliği için uyumlu 
çeneler

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Teknik Özellikler

Deney Standartları
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* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 
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• Nervürlü İnşaat Çelikleri
• Yuvarlak Malzemeler

• Yük Kontrollü Malzeme Tes�
• S/N Eğrisi Eldesi

• EN ISO 15630-1*
• DIN 50100
• ISO 15835-2*
• BS 4449*
• TS 708*

 • BRL 0501*
• EN 10080
• DIN 488-2*
• BS 6744
• ISO 3800-1*

• 100 kN (10 ton) kapasite
• Resonansa bağlı olarak 35-300Hz aralığında 
  yorulma testleri
• Ø6 - 20 mm nervürlü inşaat çeliği için uyumlu çeneler
• Class 0,5 hassasiye�e yük hücresi

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Teknik Özellikler

Deney Standartları



 
 
• Ø60 mm'ye kadar inşaat çelikleri
• Yuvarlak Malzemeler
• Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Yassı Çelikler

• Deformasyon Kontrollü Nervürlü İnşaat 
  Çeliği Testleri
• Yassı Numunelerde Özel Uygulama Testleri

• PN-H-93220
• UNE 36065
• SI 739

•Sta�k yüklerde 1200 kN, dinamik yüklerde  850 kN 
  yük kapasitesi
•±9 mm, toplam 18 mm çalışma mesafesi
•1-3 Hz'de de tek blok için 10 çevrime kadar 
  uygulama
•Ø5,5-60 mm arası çaplarda nervürlü inşaat çeliği 
   için numune tutucu çeneler

• EN ISO 15835-2*
• SI 4446

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Teknik Özellikler

Deney Standartları
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• Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş İnşaat Çelikleri

• Nervürlü Malzemeler

 • EN ISO 15630 - 1*

• Ø8-50 mm aralığındaki inşaat çeliklerinde boyutsal ve 
  geometrik nervür ölçümleri 
• Lazer ölçüm ekipmanı ile genişlik ve yükseklik ölçümü

• TS 708*
• BS 4449*
• ASTM A615/615M 
• ASTM A706/706M  

• DIN 488
• NEN 6008  /BRL 0501*
• NBN A 24 -301
• NF A35 - 80 -1

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Deney Standartları

Teknik Özellikler

Ürün Standartları
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 • İnşaat Çelikleri
• Lamalar
• Yuvarlak Malzemeler

• İnşaat Çelikleri
 •Borular 

 • TS 708*
• BS 4449*
• BS 6744
• BS 4482
• BS 4483
• ASTM A615/615M

•10-50mm arasındaki çaplardaki inşaat çeliklerinde   
  bükme ve geri bükme testleri
•İki destekli ve bir mandrelli eğme sistemine sahip test 
  cihazı
•350 mm'ye kadar mandrel çapı
•Geri bükme testleri için suni yaşlandırma �rını

• ASTM A706/706M
• DIN 488
• NEN 6008/BRL 0501
• NBN A 24 -301
• NF A35 - 80 -1

 
 
• Dişli Manşonlu 
  Borular
• Bulon Borular

• Yuvarlak / Nervürlü 
   Malzemeler

 
• EN ISO 15630 - 1 -2-3*
• ASTM A370

 

• EN ISO 7438*
• EN ISO 5173*

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Deney Standartları

Teknik Özellikler

Ürün Standartları
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• Minimum 8 mm çap ve 0,8mm kalınlığa 
  kadar analiz imkanı
• Pin numuneleri için analiz imkanı 

• Düşük Alaşımlı Çelikler 
  ve Karbon Çelikleri
• Paslanmaz Çelikler
• Otomat Çelikleri
• Kromlu Çeliklerl • ASTM E 1806*

• EN ISO 14284    *
• ASTM E 415*
  

•Foto tüp teknolojisi (PMT high-end) ile op�mal duyarlılık,  
  doğruluk, kesinlik ve stabilite sağlama
•Çeliklerde 33 elemen�n (Fe, Al, As, B, Bi, C, Ca, Ce, Co, 
   Cr, Cu, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, 
   Te, Ti, V, W, Zn, Zr, N, O) konsantrasyon tespi�
•ppm mertebesindeki C, N ve O konsantrasyonunun 
  güvenilir tespi�
•Düşük alaşımlı çelikte 1,5 ppm derecesine kadar B tespi�
•Kısa sürede hızlı sonuç alabilme 

• ASTM E 1086  *
• ASTM E 1999  *
• ASTM E 2209   *

• Krom ve Nikelli Çelikler
• Yüksek Manganlı Çelikler
• Takım Çelikleri
• Pik Demir

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri Teknik Özellikler

Deney Standartları

Başlıca Uygulamalar
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• 250 µm par�kül boyutundaki;Kok, Kömür,
  İkincil Yakıt, Alçıtaşı, Flor, Plas�k, Seramik

• ASTM D7582  *
• ASTM D7348

  

•0,1mg hassasiyet ile 5g'a kadar numune analizi
•Kapsüllü tar�m hücreleri ile yüksek performans ve 
  stabilite
•Toplam 5400W kapasite ile hızlı ısıtma
•1 ºC aralıklarla oda sıcaklığından 1000 ºC'ye 
  sıcaklıklarda çalışabilme imkanı
•Tek bir çalışmada 19 numuneye kadar analiz 
  yapabilme
•Karusel sistemi ile kroze ve kapakların otoma�k 
  yerleşimi ve hareket kontrolü
•Programlanabilir �rın ile balans, ısıtma ve hassa 
  tar�mı entegre olarak izleyebilme
•Tek bir analiz ile nem, kül, uçucu madde tayini
•Kısa analiz süresi ve hızlı sonuç, basit çalışma 
  yöntemi

• Kok ve tüm kömürlerde (taş kömürü, antrasit, linyit, 
  mangal kömürü ve benzeri) nem, kül, uçucu madde ve 
  sabit karbon analizi
• Ka� yakıt a�klarda kızdırma kaybı analizi
• Çimentoda a�k nem ve kızdırma kaybı analizi
• Refrakter tuğlalarda a�k nem ve kızdırma kaybı 
  analizi
• Kağı�a kül ve nem analizi
• Analysis of loss in mass
• Determina�on of ash and moisture in flour

•ISO 589 (Methode B2)  *
•ISO 26845 
  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Numune Tipleri

Başlıca Uygulamalar

Teknik Özellikler

Deney Standartları
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• Kok ve Kömür
• Yağ, Petrol ve Kauçuk 
• Külde Karbon ve 
  Kükürt Analizi
• Grafit

•Hızlı, hassas, kesin, ve güvenilir element tespi�
•Düşük ölçeklerde (100-500mg) analiz yapabilme
•1550 ºC sıcaklığa kadar çalışabilme imkanı
•Ka� ve sıvı maddeler için analiz imkanı
•Organik numunelerde aynı anda karbon, kükürt ve 
hidrojen tayini:
•5-100% aralığında karbon tayini 
•0,005-2% aralığında kükürt tayini 
•0,01-15% aralığında hidrojen tayini   

• Kalsiyum Karbonat
• Kireçtaşı
• Çimento
• Alçıtaşı
• Plas�k

• ASTM D 5373   *
• ASTM D 4239   *
• ASTM D 5016   *
• ASTM D 1619 
• ASTM D 5291  
 
  

  
• ASTM D 1552  
• EN ISO 10694  
• EN ISO 15178  
• TS 12089 EN 13137 
  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar

Deney Standartları

Teknik Özellikler
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•İzoperibol sta�c ceket yöntemine göre analiz
•40.000 joule kapasiteye kadar ölçüm imkanı
•10 dakika içinde analiz sonucu
•22 ºC ve  30 ºC de çalışma imkanı
•40 bar basınca kadar çalışma imkanı

• Tüm kok ve kömür çeşitlerinin kalorifi analizi
• Kerosen gibi jet yakıtlarının kalorifi analizi
• Mazot, yağ ve biyodizel gibi sıvı yakıtların kalorifi 
  analizi
• Biyolojik yakıtların kalorifi analizi
• Tahıl ve hububat çeşitlerinde kalori analizi
• Çimento, gıda, ka� a�k ve geri dönüşüm ürünlerinin 
  kalori analizi

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

Deney Standartları
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• ISO 1928  *
• DIN 51900

  

• ASTM D240
  



• Metalik Malzemeler •Tel ve Tel Ürünlerinde  Çinko ve Çinko Alaşım 
  Kaplama Ağırlığı Tayini
•Metalik Malzemelerde Galvaniz Kaplama Ağırlığı 
  Tayini
•Metalik Malzemelerde Elektroli�k Kalay Kaplama 
  Ağırlığı Tayini • ISO 7989:1-2*

• EN 10346      * 
• EN 10202  * 
 
  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar

Deney Standartları

Teknik Özellikler
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•Çelik başta olmak üzere metal malzemelerin 
  mikroyapı analiz çalışmaları için yüzey hazırlığı
•Tam otoma�k numune kesme cihazı ile 
   numuneleri hassas kesme imkânı
•Taramalı Elektron Mikroskobu incelemeleri için 
   iletken bakalit tozuyla numune hazırlama

  

•250mm çapında çi� diskli metalografik numune 
  zımparalama ve parlatma

•Disk dönüş hızı, zaman ve soğutma suyu ayarı

•Mikroişlemci kontrollü otoma�k numune tutucu, 
  pnöma�k olarak herbiri ayrı ayarlanabilir kuvvet 
  uygulanabilen 6 numuneye kadar izin veren sistem

• Otoma�k sürgülü tabla beslemeli kesme sistemi; 

  ayarlanabilir kesme kuvve�, darbeli kesme modu,  
  numunenin x ve y eksenindeki motorize ayarlanması 
  ile hassas kesim

• Darbeli (Pulse) kesme yöntemi ile sert parçaları 

  deformasyonsuz kesme

• Led aydınlatmalı, tamamen kapalı ve geniş 

   pencereden kesilen numuneyi güvenli olarak 
   izlemeye imkan veren kesme çemberi

• Farklı ölçü ve geometrilerdeki demir ve demirdışı 

  metaller ile birlikte, kompozit, plas�k ve seramik gibi 
  malzemelerde hassas yüzey kesimine imkan veren 
  kesme işlemi

• 30mm çapta numuneler için hidrolik basınçlı 
  otoma�k dijital kalıplama presi
• Ayarlanabilir basınç, kalıplama sıcaklığı, ısıtma 
  ve soğutma zamanı
• Kenar keskinliği gerek�ren malzemeler için 
  kalıplama
• Metalografide kullanılan tüm güncel sıcak 
  kalıplamalar için uygunluk

•ASTM E3*

  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Teknik Özellikler Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Başlıca Uygulamalar

Deney Standartları
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•İnklüzyon Analizi
•Tane Boyutu Ölçümü
•Faz Analizi
•Dekarbürizayon Derinliği Ölçümü
•Hasar Analizleri İçin Metalografik İnceleme

•Motorize Tabla ve Z Fokus

•Kontrast Modülleri: Aydınlık Alan, Karanlık Alan, 
  Polarize

•Led Aydınlatmalı, 5MP CCD sensör kamera

•5x, 10x, 20x, 50x, 100x Yüksek Kontrastlı 
  Apochromat Objek�f Se�

 
•ASTM E45*
•EN ISO 10247*
•DIN 50602*
•ASTM E112*
•EN ISO 643*

*•ISO 3887

  
 
  

 
•ASTM E381*
•ASTM 1382
•ISO 4967
•EN 13674-1 (Ar�cle 9.1.4)*
•ASTM E1077*
  
 
  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

Deney Standartları

Demir ve demirdışı malzemelerde:
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•Hasar analizleri için makro incelemeler
•Makrodağlama Analizleri

•Entegre Ring-LED Aydınlatma

•10X/23mm oküler se�

•0.8x, 1x, 2x, 3x, 4x zoom aralığı

•5Mp CMOS kamera

•200 Lp/mm -çözünürlük 2.5 μm

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

26



•Metalik malzemelerin görüntü analizi ve 
  karakterizasyonu
•Edx dedektörü ile numunelerin elementer 
  kompozisyonlarının analizi
•Metalik malzemelerin faz, mikroyapı, inklüzyon
  ve hasar analizi

•Tungsten filamen kaynağı ile analiz
•İkincil elektron (SE) dedektörü ile topografik 
  görüntüleme
•Geri saçılan elektron (BSE) dedektörü ile 
  kompozisyonel görüntüleme
•EDS dedektörü ile nokta, alan veya hat boyunca 
  kalita�f ve kan�ta�f kimyasal kompozisyon analizi
•8,5mm çalışma mesafesi ve 25mm² görüntüleme alanı
•100mm yükseklik ve 120mm çapa kadar numune analizi
•VP modu ile birlikte yalıtkan numunelerde gerek�ğinde 
kaplama yapmadan analiz imkanı

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler
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•Demir ve demirdışı metal malzemeler için 
  sertlik ölçümü
•Isıl işlem görmüş çeliklerde yüzey ve çekirdek 
  sertlik ölçümleri

•Rockwell, Brinell ve Vickers Sertlik Ölçümü

•3-187,5kg.f yük aralığında sertlik ölçümleri

•Tabla kontrollü, 2,5X, 5X ve 10X objek�fli tam 
   otoma�k sertlik ölçümü

•Yazılım kontrollü, otoma�k pozisyonlama, objek�f ve 
   test ucu seçimi

 
•E N ISO 6506-1 / ASTM E-10 
•EN ISO 6507 / ASTM E-92 
•EN ISO 9015-1 
•EN ISO 6508-1  / ASTM E-18  * *
  
 
  * Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

Deney Standartları
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•Demir ve demirdışı metal malzemeler için 
  sertlik ölçümü
•Dökme demirler gibi yüksek sertlikteki 
  malzemelerin sertlik ölçümü

•187,5-3000kg.f yük aralığında Brinell sertlik 
ölçümleri
•Loadcell sistemi sayesinde hassas yük uygulaması, 
otoma�k sertlik ölçme sistemi 
•Ölçüm izi d1 ve d2 değerlerinde 0,01 mikron 
hassasiyet
•Diğer sertlik metotlarına otoma�k çevrim 

 
•E N ISO 6506  / ASTM E-10   * *
  
 
  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

Deney Standartları

29



•Demir ve demirdışı metal malzemeler için sertlik 
  ölçümü
•Isıl işlem görmüş yüzeylerde sertlik ölçümü
•Kaplanmış (galvanize, kalay/krom, elektroli�k, 
  termal spray vb.) malzemelerde sertlik ölçümü

•10-2000 gr.f yük aralığında mikrosertlik ölçümü

•10x, 40x ve 100x büyütmeli objek�fler

•Objek�fler ile ölçüm ucu arasında otoma�k olarak 
geçiş imkanı veren motorize sistem

•100x100mm boyutlarında, X-Y 25x25mm hareketli 
dijital mikrometreli manuel tabla

 
•E N ISO 6507-1 , ASTM E384 , ASTM E92 * *
  
 
  * Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

Deney Standartları
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•Çeliklerin sertleşebilme kabiliye�ni ölçme
•Rockwell tes� uygulamasıyla malzeme sertlik 
   grafiği oluşturma

•1000 ⁰C Sıcaklığa kadar ısıl işlem yapma imkanı
•Kapalı devre su soğutma sistemi 
•Çelik malzemelerde için jominy yöntemine göre    
  malzeme sertlik derinliği analizi

 
•   ASTM A255*
  
 
  

 
•   ISO 642*
  
 
  

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

Deney Standartları
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5M-50kW

•50kg'a kadar döküm yapabilme
•Alaşımlamaya uygunluk
•Farklı geometrilerde döküm yapabilme imkanı
•20 mm x 20 mm x 300 mm ebatlarında kütük döküm
•20 mm x 100 mm 200 mm ebatlarında slab döküm

•Yeni çelik kalitelerinin geliş�rilmesi, maliyet 
azaltma ve kalite iyileş�rme çalışmaları
•Alaşımlı çelikler, paslanmaz çelik, dökme demir 
yanında alüminyum, bakır ve bronz gibi demirdışı 
metalleri dökebilme imkanı

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Teknik ÖzelliklerBaşlıca Uygulamalar
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Teknik Özellikler

ALSER TEKNİK - PROTHERM HLF190

•1300 ⁰C'ye kadar ısıl işlem yapma imkanı
•1⁰C hassasiye�e sıcaklık kontrolü
•Programlanabilir sıcaklık ve zaman kontrolü
•50 cm x 50 cm x 80 cm: 187lt iç hacim (Fırın 1)
•20 cm x 20 cm x 30 cm: 12lt iç hacim (Fırın 2)

•İki adet laboratuvar ölçekli tav �rını ile ısıl işlem 
   çalışmaları 
•Birden fazla numune ile aynı anda çalışma imkanı
•Hassas sıcaklık kontrolü ile kri�k geçiş sıcaklıkları 
   için çalışabilme imkanı
•Hava Soğutma, su ve yağda soğutma yapabilme 
   imkanı iler düzey ısıl işlem çalışmaları

* Bu testler TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akreditasyon kapsamında gerçekleşmektedir. 

Başlıca Uygulamalar
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•Uzun ve yassı ürünler için ayrı hadde tezgahları
•22mm çap veya kalınlığa kadar sıcak haddeleme 
  imkanı
•1mm'ye kadar soğuk haddeleme imkanı
•Çelik ve demirdışı metaller için haddeleme imkanı
•Yazılım kontrollü yük, sıkış�rma oranı ve 
  haddeleme hızı
•Fabrika simülasyonları için merdane değiş�rebilme 
  imkanı

•MATİL'e özel yapılan proto�p hadde tezgahları ile 
üre�m simülasyonu çalışmaları
•Ürün geliş�rmeye yönelik çalışmalar
•Termomekanik haddelemenin ürün üzerine 
etkileri araş�rılabilme imkanı

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler

•Kimyasal Reaksiyon Eşitlikleri
•Cüruf Viskozite Modellemesi 
•Faz Kararlılık Diyagramları
•Eh-PH Diyagramaları
•Kompleks Denge Diyagramları
•Oksit Fazların Diyagramalrı
•Ergimiş Tuz Fazların Diyagramları
•Alaşımlar İçin Faz Diyagramları

•Windows tabanlı ve geniş veritabanı ile 
  termokimyasal hesaplamaların uygulama öncesi  
  yapılması
•Farklı değişkenlerin çoklu fazların dengesi üzerine 
   etkilerinin incelenmesi ve ilgili kimyasal denge  
   grafiklerinin çıkarılması

Başlıca Uygulamalar Teknik Özellikler
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