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TROY-MET HAKKINDA
Troy-Met Kalite Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Tahribatsız Muayene, Spektroskopi ve Mekanik
Testler alanında eğitimli, tecrübeli, konusunda uzman mühendis kadrosu ile müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı
ve doğru bir şekilde karşılamayı amaç ve ilke edinmiştir.

MAXXI 6 Kaplama Kalınlık
Ölçüm Cihazı

X-MET 8000 XRF
Spektrometresi
mPULSE LIBS
Spektrometresi

Progeny Raman
Spektrometresi
Numune Hazırlama
Ekipmanları

Müşterilerinin katma değeri yüksek ve kaliteli üretim yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları cihazların
sağlanmasını amaçlayan Troy-Met, dünyada konusunda uzman üretici firmalar ile çalışmakta ve
hedeflenen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin çözüm ortağı olarak hareket etmektedir.
Troy-Met, müşterilerine sunmakta olduğu çözümlerde standart bir hizmet anlayışı yerine müşteri
odaklı ve müşterinin ihtiyaçlarının belirlendiği bir hizmet yaklaşımını prensip edinmektedir.
Tamir, bakım ve kalibrasyon gibi satış sonrası hizmetler; Troy-Met kalite anlayışının
ayrılmaz parçalarıdır.

KALİTE VE HİZMET YETERLİLİK
BELGELERİ

TEMSİLCİLİKLER

PORTAT‹F SPEKTROMETRELER
PORTAT‹F XRF VE LIBS
SPEKTROMETRELER‹

PORTAT‹F XRF SPEKTROMETRELER‹

X-MET 8000 SMART, XRF Spektrometresi

X-MET 8000 EXPERT, XRF Spektrometresi

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

XMET-8000 Smart, XRF analiz cihazları konusunda uzman Oxford Instruments (İngiltere)
şirketinin sahada kimyasal analiz imkânı sağlayan en yeni portatif XRF cihazıdır. SDD
detektörlü bu model periyodik tabloda K (19) - U (92) aralığındaki elementlerin kimyasal
analizini 5 saniyeden kısa bir sürede yapabilmektedir. XMET-8000 Smart, IP-54 standardı
ve batarya kullanımı sayesinde arazi koşullarında herhangi bir numune hazırlama işlemi
gerektirmeden kullanılabilmektedir. Cihazın önünde bulunan, özel olarak geliştirilmiş
detektör koruyucu film sayesinde sivri parçaların ölçümleri kolaylıkla yapılabilmektedir.
Cihaz 1600 alaşım standardından oluşan kütüphanesi ve küçük kompakt tasarımıyla eşsizdir.
İster Excel, isterse özel PDF formatında raporlama yapabilme özelliğine sahiptir. Cihaz
100.000’in üzerinde analizi hafızasında tutabilmektedir.

XMET-8000 Expert, XRF analiz cihazları konusunda uzman Oxford Instruments (İngiltere)
şirketinin sahada kimyasal analiz imkânı sağlayan en gelişmiş modelidir. SDD detektörlü,
50 kV gücündeki bu model periyodik tabloda Mg (12) - U (92) aralığındaki elementlerin
kimyasal analizini 5 saniyeden kısa bir sürede yapabilmektedir. XMET-8000 Expert ile yüksek
hassasiyet ile ölçüm isteyen müşterilerimiz için özel kalibrasyonlar yaratılabilmektedir. IP-54
standardı ve batarya ile kullanım özelliği sayesinde arazi koşullarında çalışabilmektedir. Cihaz,
önünde bulunan ve Oxford Instruments tarafından özel olarak geliştirilen koruma kalkanı ile
hurda talaşlarından dahi, cihaza hiçbir zarar vermeden kolaylıkla ölçüm almanıza
olanak sağlamaktadır. Cihaz 1600 alaşım standardından oluşan kütüphanesi ve küçük
kompakt tasarımıyla eşsizdir. İster Excel, isterse özel PDF formatında raporlama
yapabilme özelliğine sahiptir.

Portatif XRF cihazları alaşım (metalurji) uygulamaları, geri dönüşüm, madencilik, uygulamaları,
arkeoloji ve restorasyon, NDT ve PMI muayeneleri gibi pek çok farklı alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır.

X-MET 8000 OPTIMUM, XRF Spektrometresi

Üç farklı modele sahip cihaz; alaşım (metalurji) uygulamaları, geri dönüşüm, araç
katalizörü uygulamaları, kuyumculuk, NDT ve PMI muayeneleri gibi çok farklı alanlarda
kullanılabilmektedir.

X-MET 7500, XRF Spektrometresi

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

XMET-8000 Optimum modeli, XRF analiz cihazları konusunda uzman Oxford Instruments
(İngiltere) şirketinin sahada kimyasal analiz imkânı sağlayan portatif XRF cihazıdır. SDD
detektörlü bu model periyodik tabloda Mg (12) - U (92) aralığındaki elementlerin kimyasal
analizini 5 saniyeden kısa bir sürede yapabilmektedir. X-ışını flüoresans yöntemiyle çalışan
spektrometre IP-54 standardı ve batarya ile kullanım özelliği sayesinde saha koşullarında
herhangi bir numune hazırlama işlemi gerektirmeden kullanılabilmektedir. Cihaz önünde
bulunan ve Oxford Instruments tarafından özel olarak geliştirilen koruma kalkanı, hurda
talaşlarından dahi cihaza hiçbir zarar vermeden kolaylıkla ölçüm almanıza olanak
sağlamaktadır. Cihaz 1600 alaşım standardından oluşan kütüphanesi ve küçük kompakt
tasarımıyla eşsizdir. İster Excel, isterse özel PDF formatında raporlama yapabilme
özelliğine sahiptir. Cihaz 100.000’in üzerinde analizi hafızasında tutabilmektedir.

XMET-7500, XRF analiz cihazları konusunda uzman Oxford Instruments (İngiltere) şirketinin
maden ve toprak uygulamalarında yüksek hassasiyette analizler yapabilmek için tasarlanmış,
sahada kimyasal analiz imkânı sağlayan portatif modelidir. SDD detektörlü bu model Mg,
Al, Si, P, S elementleri de dahil olmak üzere periyodik tabloda Mg (12) - U (92) aralığındaki
elementlerin analizini 10 saniyeden kısa bir sürede yapabilmektedir. X-ışını flüoresans
yöntemiyle çalışan spektrometre IP-54 standardı ve batarya ile kullanım özelliği sayesinde
arazi koşullarında herhangi bir numune hazırlama işlemi gerektirmeden kullanılabilmektedir.
Cihaz 100.000’in üzerinde analizi hafızasında tutabilme ve ister Excel, isterse özel PDF
formatında raporlama yapabilme özelliğine sahiptir.
X-MET 7500’ün madencilik için özel tasarlanan modeli; karot, cevher, kayaç, çamur ve toprak
analizleri yapabilmekte, GPS sistemleri yardımıyla kirlilik ve tenör haritaları oluşturmada
kullanılabilmektedir.

X-MET 8000 Optimum modeli özellikle PMI, araba katalizörü ölçümleri, ROHS ve WEEE
standartlarına uygun olarak, insan sağlığına zararlı ağır metallerin tespiti ve bazı değerli metal
uygulamaları için tavsiye edilmektedir.

X-MET 8000 Series / Precious Metals, XRF Spektrometreleri
(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

XMET-8000 serisi, XRF analiz cihazları Oxford Instruments (İngiltere) şirketinin değerli
metaller ve kuyumculuk alanlarında tamamen tahribatsız, hızlı ve hassas analizler için geliştirdiği
portatif XRF cihazlarıdır. SDD detektörlü bu modeller Au, Ag, Pd, Pt, Ir, Os, Zn, Cu gibi standart
elementlerin yanı sıra Pb ve Cd gibi düşük miktarlardaki zararlı ve safsızlık yaratan elementlerin
de ölçümünü çok kısa sürede hassas bir şekilde yapabilir. X-ışını flüoresans yöntemiyle çalışan
spektrometre IP-54 standardı ve batarya ile kullanım özelliği sayesinde saha koşullarında
kullanılabilmektedir. Cihaz test standları kullanılarak laboratuvar ortamında bilgisayar üzerinden
özel yazılımı ile de kolaylıkla kullanılabilir. İster Excel, isterse özel PDF formatında raporlama
yapabilme özelliğine sahiptir. Cihaz 100.000’in üzerinde analizi hafızasında tutabilmektedir.

mPulse, Oxford Instruments (İngiltere) şirketinin, LIBS (laser induced breakdown spectroscopy)
teknolojisi ile sahada metal alaşımlarının, ultra hızlı şekilde tanımlanması için geliştirdiği
modelidir. En büyük özelliği x-ışını oluşturmadan, sadece lazer teknolojisi kullanarak,
analizleri 1 saniye gibi bir sürede gerçekleştirebilmesidir. XRF cihazlarından farklı olarak
kullanımı esnasında herhangi bir radyasyon yayılımı olmaz.

Kuyumculuk uygulamaları için özel olarak geliştirilen bu cihazlar entegre kamera sistemleri,
isteğe bağlı eklenen tek kat kaplamadan kaplama kalınlığı ölçüm özelliği, kuyumculuk
standartlarını içeren kütüphanesi ve ayrıntılı rapor formatıyla eşsizdir.
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MPULSE, LIBS Spektrometresi

Tıpkı XRF cihazları gibi Mg (12) - U (92) aralığında 30’a yakın elementi ölçebilme kabiliyetine
sahiptir. Bunun yanında özel kalibrasyonları sayesinde alüminyum alaşımlarında lityum (Li) ve
bakır alaşımlarında berilyum (Be) ölçümü yapabilmektedir. Alanında eşsiz, son teknoloji ürünü
bu cihaz en çok hurda ayırımı, stok kontrolü ve sınıflandırılması gibi yoğun iş yükü olan
uygulama alanlarında kullanılmaktadır.
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KAPLAMA KALINLIK ÖLÇÜM (X-RAY) C‹HAZLARI

ÜST SINIF KAPLAMA KALINLIK
ÖLÇÜM C‹HAZLARI

MASAÜSTÜ KAPLAMA KALINLIK
ÖLÇÜM C‹HAZLARI

XSTRATA-920, Masaüstü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı
(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

Oxford Instruments (İngiltere) X-Strata 920, üretimi geliştirmek ve XRF yöntemi ile kalite
kontrolü sağlamak adına kaplama kalınlığı ölçümü ve malzeme analizinde kullanılmaktadır.
X-Strata 920 kompakt ve dayanıklı yapısının yanı sıra hızlı, güvenilir ve tahribatsız analiz
sonuçlarıyla kendine kaplama kalınlığı ölçümü ve malzeme analizi uygulamalarında güçlü bir
isim yapmıştır. Metal kaplama, elektronik, alaşım ve kuyumculuk gibi pek çok farklı sektörde
geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Oxford Instruments (İngiltere) her XRF cihazının yapabildiği elemental analizlerin yanı sıra,
özellikle farklı bir XRF uygulaması olan “kaplama kalınlığı ölçümü” analizlerini de yapabilen,
özel tasarlanmış XRF analiz cihazları üretmektedir. Maxxi 6, Oxford Instruments’ın yeni nesil
cihazıdır. SDD detektörü sayesinde Al(13)-U(92) aralığındaki katı veya sıvı numunelerin kimyasal analizlerini ve kaplama kalınlığı ölçümlerini yapabilmektedir.

Farklı uygulamalar için tasarlanabilen numune tablaları, 3 basamaklı basit test menüsü,
kullanıcı dostu yazılımı, video-kolimatör sistemi birçok farklı özelliğinden öne çıkanlarıdır.
Çok çeşitli aksesuar seçenekleri bulunan X-Strata 920’nin uygulamanız için en uygun
donanımının seçimi, sizin için uzman ekiplerimizce yapılmaktadır.

COMPACT-ECO, Masaüstü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

Maxxi 6 özel yazılımı, bilgisayar kontrollü hareketli numune tablası, geniş iç hacmi, numunede
ölçüm yapılacak noktanın tespitine yarayan kamera donanımı ve 8’li kolimatör ve joystick
sistemleri sayesinde kolay ve etkili bir kullanım sağlar. Maxxi 6, hızlı ve pratik analizleri ve
uygulamalarınıza özel kalibrasyon programlarıyla kuyumculuk, biyomedikal, elektronik, cam
sanayi gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

NANOMASTER µXRF, Masaüstü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

Oxford Instruments (İngiltere) her XRF cihazının yapabildiği elemental analizlerin yanı sıra,
özellikle farklı bir XRF uygulaması olan “kaplama kalınlığı ölçümü” analizleri yapabilen
özel tasarlanmış XRF analiz cihazları üretmektedir. Compact ECO, kaplama kalınlığı
ölçümünde kaplanacak malzemenin cinsi, kaplama malzemesinin tipi ve malzeme
yapılarına bağlı olarak 50 µm altındaki kaplama malzemelerinin kimyasal analizi ve
kalınlık ölçümlerini yapılabilmektedir.

Gelişen teknolojinin etkisiyle elektronik parçaların oldukça küçülmesi ve kaplamaların nano
boyuttaki inceliklere ulaşması, bu ölçümlerin konvansiyonel kaplama kalınlığı ölçüm cihazlarıyla
yapılmasını imkânsızlaştırmıştır. Oxford Instruments (İngiltere) NanoMaster µ-XRF, nano
boyuttaki kaplama kalınlıklarının ölçümü, ROHS ve WEEE testleri için özel olarak geliştirilmiş
bir sistemdir. Silikon drift detektöre (SDD) sahip bu sistem, alüminyuma kadar olan
elementlerin hassas bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlar. Analizi yapılacak bölgenin
doğru bir biçimde tespiti ve daha küçük noktalarda çalışılabilmesine olanak tanınması adına
sistemde entegre bir renkli video mikroskop sistemi ve x-ışını demetlerini 25 µm’ye kadar
odaklayabilen bir kolimatör sistemi bulunmaktadır. Kullanıcı dostu yazılımı ve daha birçok
özelliğinin yanında NanoMaster µ-XRF, yüksek fiyat performans değeri ile de
fark yaratmaktadır.

ComPact ECO, kendi özel yazılımı sayesinde bilgisayar tarafından kontrol edilen hareketli
numune tablası, numunede ölçüm yapılacak noktanın tam tespitine yarayan kamera
ve kolimatör sistemi ve doğrudan joystick kontrolü ile kolay ve etkili bir kullanım sağlar.
Compact ECO, hızlı ve kolay analiz imkânı sağlayan, uygulamalarınıza özel kalibrasyonları
ve ekonomik fiyatıyla kuyumculuk, biyomedikal, elektronik gibi sektörlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

MAXXI 5, Masaüstü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

On-line Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

Oxford Instruments (İngiltere), her XRF cihazının yapabildiği elemental analizlerin yanı sıra,
özellikle farklı bir XRF uygulaması olan “kaplama kalınlığı ölçümü” analizleri yapabilen özel
tasarlanmış XRF analiz cihazları üretmektedir. Geniş iç hacmine sahip Maxxi 5, kaplama kalınlığı
ölçümünde kaplanacak malzemelerin cinsi, kaplama malzemelerinin tipi ve malzeme yapılarına
bağlı olarak 3 farklı kaplamaya kadar, 50 µm’nin altındaki kaplama malzemelerinin kimyasal
analizi ve kalınlık ölçümlerini yapılabilmektedir.

Oxford Instruments (İngiltere) enerji dağılımlı x-ışını flüoresans prensibiyle çalışan standart
masa üstü ve laboratuvar cihazlarının yanı sıra, seri üretimde sürekli kalite kontrol olanağı
sunan on-line sistemler de üretmektedir. Oxford Instruments, 30 yılı aşkın tecrübesiyle
galvaniz hatlarındaki on-line kaplama kalınlığı ölçüm sistemlerinden, cam kaplama kalınlığı
ölçüm sistemlerine, mikro-elektronik kaplama kalınlığı ölçüm sistemlerinden, güneş enerjisi
endüstrisindeki özel tasarımlara kadar dünyada birçok farklı alanda sektör lideri firmaların
çözüm ortağı olmaktadır. Sistemler doğrudan Oxford Instruments’ın Almanya’daki fabrikasında
uzman mühendislerce tasarlanmakta ve üretilmekte, montaj ve eğitim hizmetleri de yine
Oxford Instruments mühendislerince verilmektedir. Oxford Instruments yürüttüğü
projelerde müşteri odaklı bir şirket profili sergilemekte, müşterilerinin istekleri
doğrultusunda özel tasarımlar yapabilmektedir.

Maxxi 5, kendi özel yazılımı sayesinde bilgisayar kontrollü hareketli numune tablası, numunede
ölçüm yapılacak noktanın tespitine yarayan kamera-kolimatör ve joystick sistemiyle kolay ve
etkili bir kullanım sağlar. Maxxi 5, hızlı ve kolay analiz imkanı sağlayan, uygulamalarınıza özel
kalibrasyon programlarıyla kuyumculuk, biyomedikal, elektronik, cam sanayi gibi sektörlerde
yaygın olarak kullanılmaktadır.
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MAXXI 6, Masaüstü Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı
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PORTAT‹F KAPLAMA KALINLIK ÖLÇÜM C‹HAZLARI

PORTAT‹F KAPLAMA KALINLIK
ÖLÇÜM C‹HAZLARI

PORTAT‹F KAPLAMA KALINLIK
ÖLÇÜM C‹HAZLARI

CMI 95M, PCB Bakır Kalınlık Ölçüm Cihazı
(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

CMI 95M, manyetik indüksiyon yöntemiyle çalışmaktadır. Ana uygulamaları PCB üzerindeki ince
bakır folyoların ölçümüdür. Standart ölçüm aralığı MI: 5-140 µm’dir. Probu cihaza entegredir.
En çok board yüzeylerinden hızlı, güvenilir, hassas ve tekrarlanabilen ölçümlere ihtiyaç duyan
PCB elektronik üreticileri tarafından tercih edilmektedir.

CMI 255 ve CMI 257, uygulamaya göre hem manyetik indüksiyon hem de eddy-current
yöntemleriyle çalışabilmektedir. Cihaz bu seçimi otomatik olarak yapar. CMI 255 probsuz,
CMI 257 modeli ise ulaşılması zor yerlerde kullanılması için tasarlanmış olan özel problu
modeldir. Ana uygulamaları çelik üzerine kadmiyum (Fe/Cd), çelik üzerine boya (Fe/Boya),
alüminyum üzerine anodize boya (Al/Boya) ve bakır üzerine teflon (Cu/PTFE) ölçümleridir.
Standart ölçüm aralıkları MI: 1-3500 µm, EC: 1-3000 µm’dir. Probu cihaza entegredir. En çok
otomotiv ve havacılık, elektro kaplama, boya ve toz kaplama sektörlerinde kullanılmaktadır.

CMI 155-157, Boya Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

CMI 511, PCB Bakır (Delik) Kalınlık Ölçüm Cihazı

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

CMI 155 ve CMI 157, uygulamaya göre hem manyetik indüksiyon hem de eddy-current
yöntemleriyle çalışabilmektedir. Cihaz bu seçimi otomatik olarak yapar. Ana uygulamaları
çelik üzerine kadmiyum (Fe/Cd), çelik üzerine boya (Fe/Boya), alüminyum üzerine anodize
boya (Al/Boya) ve bakır üzerine teflon (Cu/PTFE) ölçümleridir. Standart ölçüm aralıkları
MI: 1-3000 µm, EC: 1-3000 µm’dir. Probu cihaza entegredir. En çok otomotiv ve havacılık,
elektro kaplama, boya ve toz kaplama sektörlerinde kullanılmaktadır.

CMI 511, eddy-current yöntemiyle çalışmaktadır. Ana uygulaması board üzerindeki bakır
kalınlığının (Board/Cu) ölçümüdür. Ölçümler Kalay ve Kalay/Kurşun üzerinden de yapılabilir.
Standart ölçüm aralığı EC: 2-102 µm’dir. Sıcak yüzeylerden ölçüm özelliği vardır. En çok
kaplanmış delikten hızlı, güvenilir, hassas ve tekrarlanabilen ölçümlere ihtiyaç duyan PCB
elektronik üreticileri tarafından tercih edilmektedir.

CMI 233, Boya ve Metal Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

CMI 563, PCB Bakır (Yüzey) Kalınlık Ölçüm Cihazı

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

CMI 233, uygulamaya göre hem manyetik indüksiyon hem de eddy-current yöntemleriyle
çalışabilmektedir. Cihazın çalışma prensibi, takılan farklı problara göre değişmektedir. Pek çok
farklı uygulaması bulunmaktadır. Ana uygulamalarından bazıları Fe/Cd, Fe/Boya, Fe/Cu, Al/
Boya ölçümleridir. Standart ölçüm aralıkları takılan proba göre değişkenlik taşır. Cihaza farklı
tipte problar takılabilir. 12.000 üzerinde sonucu hafızasında tutabilir. Çok çeşitli sektörlerde
kullanılmaktadır.

CMI 563, manyetik indüksiyon yöntemiyle çalışmaktadır. Ana uygulaması board üzerindeki bakır
kalınlığının (Board/Cu) ölçümüdür. Ölçümler Kalay ve Kalay/Kurşun üzerinden de yapılabilir.
Standart ölçüm aralığı elektrik yüklü MI: 0-152 µm, yüksüz MI: 0,25-12,7 µm’dir. SMP-4 probu
vardır. Sıcak yüzeylerden ölçüm özelliği yoktur. Genellikle bakır yüzeylerden ölçümlere ihtiyaç
duyan PCB ve elektronik üreticileri tarafından tercih edilmektedir.

CMI 243, Elektro-Kaplama ve Galvaniz Kalınlık Ölçüm Cihazı
(Oxford Instruments, İNGİLTERE)
CMI 243, eddy-current yöntemiyle çalışmaktadır. Ana uygulamaları çelik üzerine manyetik
olmayan kaplamaların (Fe/Cd, Fe/Zn, Fe/Cr, Fe/Ni, Fe/Cu vs.) ölçümüdür. Standart ölçüm aralığı
Zn, Cd, Cr: 0-35 µm, Ni: 0-40 µm, Cu: 0-10 µm’dir. Prob pürüzlü ve girintili çıkıntılı yüzeylerin
ölçümüne olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. En çok galvaniz ve elektro-kaplama
sektörlerinde kullanılmaktadır. Çok yüksek hassasiyetle çalışan bir modeldir.
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CMI 255 ve CMI 257, Boya ve Metal Kalınlık Ölçüm Cihazı

CMI 730, Boya ve Metal Kalınlık Ölçüm Cihazı
(Oxford Instruments, İNGİLTERE)
CMI 730, uygulamaya göre hem manyetik indüksiyon hem de eddy-current yöntemleriyle
çalışabilmektedir. Cihazın çalışma prensibi, takılan farklı problara göre değişmektedir. Pek çok
farklı uygulaması bulunmaktadır. Ana uygulamalarından bazıları Fe/Cd, Fe/Boya, Fe/Cu,
Al/Boya vb. ölçümleridir. Standart ölçüm aralıkları takılan proba göre değişkenlik taşır.
Cihaza farklı tipte problar takılabilir. Sıcak yüzeylerden ölçüm özelliği yoktur. Farklı farklı
sektörlerde kullanılmaktadır.
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NUMUNE HAZIRLAMA EK‹PMANLARI
NUMUNE HAZIRLAMA EK‹PMANLARI

NUMUNE HAZIRLAMA EK‹PMANLARI

XRF Numune Kapları ve İnce Filmler
(Chemplex, ABD)

(Chemplex, ABD)

Sektöründe lider firmalardan biri olan Chemplex (ABD), birçoğu kendi patentini taşıyan,
A’dan Z’ye bir XRF kimyasal analiz laboratuvarının ihtiyaç duyabileceği her türlü
malzemenin üretimini ve satışını yapmaktadır. Farklı özelliklerdeki numune kapları;
toz numuneler, sıvı numuneler, solüsyonlar, peletlenmiş veya küçük boyutlu numunelerin
analizinde kullanılabilmektedir. Her biri ROHS yönetmeliklerine uygun olarak üretilen
numune kapları özellikle kimya, petro-kimya, madencilik, çimento sanayi gibi alanlarda
yoğun olarak kullanılmaktadır. İnce filmler ise x-ışınlarının rahatlıkla geçebileceği ince
polimer malzemelerden imal edilmektedir.

Kimyasal analizlerin doğruluğunda kullanılan cihazlar kadar operatörün yetkinliği ve numune
hazırlama işleminin sağlıklı yapılması da büyük önem taşımaktır.

CMI 155-157, Boya Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı

Chemplex’in ürün yelpazesinde yer alan 12 ton manuel, 30 ton yarı-otomatik, 30 ton otomatik,
40 ton yarı-otomatik ve 40 ton otomatik presleri ile tane serbestleşmesi ve homojenizasyon
amacıyla öğütülerek toz haline getirilmiş numunelerin peletlenerek analize hazır hale
getirilmesi sağlanır. Chemplex, kullanılacak XRF cihazına göre farklı kalıp seçenekleri
sunmaktadır.

Halkalı Değirmen

(Chemplex, ABD)

(Chemplex, ABD)

Kimyasal analizlerin doğruluğunda, kullanılan cihazlar kadar operatörün yetkinliği ve numune
hazırlama işleminin sağlıklı yapılması da büyük önem taşımaktır. Bilindiği gibi XRF
spektrometreleri karşılaştırma prensibiyle çalıştıklarından, uluslararası kurumlar
tarafından onaylanan, bazı referans numunelerle kalibre edilmesi ve zaman zaman da
yine bu numunelerle analiz hassasiyetlerinin kontrol edilmesi zorunluluğu vardır.
Bu konuda Chemplex, farklı özellik ve konsantrasyonlarda XRF standart numuneleri,
XRD standart numuneleri, uluslararası yönetmeliklere uygun kükürt standart numuneleri
ve ROHS numuneleri ile müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kimyasal analizlerin doğruluğunda kullanılan cihazlar kadar operatörün yetkinliği ve numune
hazırlama işleminin sağlıklı yapılması da büyük önem taşımaktır.
Halkalı değirmenler, XRF analizleri için birkaç dakika içerisinde uygun tane büyüklüğü,
homojenizasyon ve boyutta numune hazırlamaya olanak tanır. Farklı numune tipleri için
opsiyonları ve farklı dayanımdaki malzemelerden yapılmış öğütücü halkaları mevcuttur.
Tipik uygulamaları; katalizörler, cevher ve maden numuneleri, kömür numuneleri, cüruf,
çimento, ferro-alaşımlar vb. olarak sayılabilir.

SPECTRO-MILL I-II, Darbeli Öğütücüler

KKÖ Standart Numuneleri
(Oxford Instruments, İNGİLTERE)

(Chemplex, ABD)

Kaplama kalınlığı ölçümü uygulamalarında uzmanlaşmış Oxford Instruments (İngiltere) şirketi,
bu testlerde en hassas sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak kalibrasyonları yapmanıza olanak
verecek, kaplama kalınlık ölçümü standart numunelerinde de geniş bir ürün yelpazesi
sunmaktadır.

SpectroMill I ve SpectroMill II (çift hazneli) darbeli öğütücüler, XRF spektrometresi için
gereken numune hazırlama ekipmanları konusunda uzmanlaşmış Chemplex (ABD) şirketinin bir
ürünüdür. Spectromill Darbeli Öğütücü düşük tane boyutunun gerektiği XRF uygulamalarında
tercih edilmektedir. Öğütme işlemi uygulamaya göre seçilen, farklı aşınma dayanımına sahip
metal toplarla yapılmaktadır. Numune haznesi (vial) 2 ila 30 cm3 arasında hacme sahip olabilir.
Tipik uygulamaları; jeolojik kayaç numuneleri, mineraller, kuru toprak ve kum, çimento, sinter,
cüruf, cam, ilaç, kuru bitki ve hayvan dokuları, tohumlar ve yüksek homojenizasyon gerektiren
daha birçok farklı numune hazırlama uygulaması olarak sayılabilir.

Ag, Al, Au, Bi, Br, Cd, Co, Cr, Cu, CuZn, CuInGaSe, Epoksi, Fe, Ga, In, Invar, Ir, Kovar, Mo, Ni, Pb,
Pd, Pt, Rh, Ru, Se, Sn, SnAg, SnAgCu, SnBi, Sn Cu, SnPb, Ta, Ti V, W, Zn, ZnNi ve Zr kaplamaları
için birkaç mikrometreden 1000 µm’ye kadar olan kalınlıklar için standartlar bulunmaktadır. Bu
standartlar tek kat olabileceği gibi iki veya üç katlı kaplamaların kalibrasyonu için ince filmler
(foil) şeklinde de olabilmektedir.

SPECTRO-PULVERIZER, Portatif Numune Hazırlama Kiti
(Chemplex, ABD)
Sahada hızlı numune hazırlama ve analiz ihtiyacı, madencilik gibi bazı sektörlerde artık büyük
önem taşımaktadır. Chemplex (ABD) Spectro-Pulverizer, portatif öğütme/peletleme kitini bu
ihtiyacın farkındalığıyla geliştirmiştir. Spectro-Pulverizer, portatif XRF cihazınızla beraber tam
bir saha laboratuvarı oluşturmaktadır. Sahada toplanan numuneler zaman kaybetmeden hızlı
bir şekilde yerinde, homojenleştirilerek analiz edilebilmektedir.
Cihazın iki numune haznesi, paslanmaz çelikten imal edilmiş bilyeler vasıtasıyla, ince taneli
öğütmeye ve öğütülen numunenin peletlenmesine olanak vermektedir. Hızlı ve hafifliği ile
kolay kullanım sağlayan cihaz, 12 V’luk şarjlı Li-ion batarya ile çalışmaktadır.
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Pelet Presleri

G-SERIES FLUXER, Eritiş (Fusion) Cihazı
(Chemplex, ABD)
Yüksek hassasiyetteki XRF analizleri için kullanılan yöntemlerden biri de eritiş yöntemidir.
Chemplex’in (ABD) geliştirdiği G-Series eritiş cihazları işlem sırasında güvenilir sıcaklık izleme
olanağı vermektedir. Bu sayede numune yüksek verimde, tamamen eritilebilmekte ve
mükemmel eritiş (füzyon) gerçekleşmektedir. G-Series, kolay kurulum ve kullanım
özelliklerine sahiptir.
Cihazın doğal gaz ve sıvı propan ile çalışan 4 veya 8 pozisyonlu versiyonları bulunmaktadır.
Eritiş için gerekli olan platin potalar cihazla beraber veya teker teker ayrı olarak
satılmaktadır.

9

RAMAN/HPGe SPEKTROMETRELER‹

HPGe SPEKTROMETRELER‹

PORTAT‹F RAMAN SPEKTROMETRELER‹

PROGENY, Portatif Raman Analiz Cihazı
(Rigaku, JAPONYA)

(NATS, ABD)

Japonya’nın ileri gelen teknoloji şirketlerinden Rigaku, geliştirdiği portatif raman
spektrometreleri ile pek çok farklı kimyasalın 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde
tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Progeny, ilaç hammaddelerinin tanımlanması,
kozmetik uygulamaları, kimyasal maddelerin kalite kontrolü, polimer ve ambalaj
sınıflandırılması veya gıda maddelerinin tespiti gibi pek çok farklı alanda da
kullanılabilmektedir.

Yüksek saflıkta Germanyum detektörlü gama spektrometreleri çevresel nesnelerde, sanayi,
tarım, tıp ve benzeri ürünlerde bulunan nükleer enerjilerdeki gama ışınlarının tespit ve
analizinde kullanılmaktadır. Aktivitesi çok düşük çevresel örneklerden yüksek aktiviteli
kaynaklara kadar geniş bir aralıkta çok hassas ölçümler için kullanılabilmektedir. Ölçülen
örnekte gama yayan tüm radyonüklidler ( 137Cs, 40K, 226Ra, 228Ra, 7Be vb.) ayırt edilebilir ve
aktiviteleri tek bir ölçümde alınabilir.

Tamamen portatif, 1064 nm dalga-boyuna sahip Progeny, 21 CFR Bölüm 11’e uygunluğu ve
IQ/OQ/PQ protokol paketi ile ilaç sanayiinin tüm gereksinimlerini karşılamaktadır. IP 68 koruma
sınıfı, 12.000’nden fazla malzemeden oluşan spektrum kütüphanesi, çok hızlı oluşturulabilen
kullanıcı kütüphaneleri, cam ve ambalaj üzerinden test imkânı, renkli dokunmatik ekranı ve
barkot okuma sistemi Rigaku Progeny cihazını eşsiz kılan özelliklerin sadece birkaçıdır.

Verimliliği %10 ile %160 ve enerji aralığı 40 keV ile 10 MeV arasında, nitrojen veya elektrik
soğutmalı farklı detektör çeşitleri uygulamaya göre sağlanabilmektedir. Spektrometre sistemi;
yüksek saflıkta germanyum detektörü, önyükselteç, çok kanallı analizör (MCA), devar kabı,
kriyostat ve yazılım sisteminden oluşmaktadır.

PROGENY RESQ, Portatif Raman (KBRN) Analiz Cihazı

HAWK, Portatif HPGe Spektrometresi

(Rigaku, JAPONYA)

(NATS, ABD)

Japonya’nın ileri gelen teknoloji şirketlerinden Rigaku, geliştirdiği portatif raman spektrometreleri
ile farklı kimyasalların 1-2 saniye gibi kısa bir sürede tanımlanmasına olanak sağlamaktadır.

Hawk dünyanın en hafif ve küçük, sıvı azot soğutmalı, yüksek saflıkta germanyum yarı
iletken detektörlü spektrometresidir. Hawk yüksek saflıkta germanyum detektörlü laboratuvar
spektrometrelerinin sunduğu tüm fonksiyon ve özellikleri minyatür bir cihazda sunmaktadır.
Portatif spektrometre, uygulamaya göre verimliliği %20’ye kadar olan farklı HPGe detektörler
ile donatılabilmektedir. Cihazda detektörün yanı sıra önyükselteç, dijital çok kanallı analizör,
yüksek ve alçak gerilim güç kaynağı ve batarya bulunmaktadır.

Progeny ResQ üç ana güvenlik uygulaması için geliştirilmiş, 1064 nm dalga-boyuna sahip bir
raman spektrometre cihazıdır. ResQ’nun uzmanlaştığı bu uygulamalar;
• Sivil savunma, KBRN ve itfaiye ekipleri gibi ilk müdahale timlerinin tehlikeli maddeleri tespit
edip, ekranda görülen uygun müdahale yönteminin tatbik etmesi,
• Adli tıp, polis veya jandarma ekiplerinin narkotik maddeleri sahada anında tanımlanması ve
• Bomba imha ekiplerinin patlayıcı maddeleri tespit etmesidir.
Progeny ResQ, 12.000’in üzerinde maddeyi barındıran HazMat kütüphanesine, sahada kullanıma
olanak tanıyan IP 68 ve MIL-810G standartlarına sahiptir. Progeny ResQ, katı, sıvı ve toz
numunelerde kalitatif ve yarı-kantitatif analizler yapılmasına imkan vermektedir.

PROGENY X2, Portatif Raman Analiz Cihazı

Hawk, alan modu eş zamanlı veri toplayıp kayıt yaparak, laboratuvar ortamında yapılacak
sayısal ve nitel analizler için veri sağlayan bir radyasyon izotop tanımlayıcı olarak da
kullanılabilmektedir. Gümrük, iç güvenlik, çevresel izleme, atık yönetimi, nükleer sanayi,
nükleer tıp ve KBRN uygulamalarında kullanılabilmektedir.

NATS, Alfa Beta Sayım Sistemleri

(Rigaku, JAPONYA)

(NATS, ABD)

Japonya’nın ileri gelen teknoloji şirketlerinden Rigaku, geliştirdiği portatif raman
spektrometreleri ile pek çok farklı kimyasalın 1-2 saniye gibi kısa bir süre içerisinde
tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. Progeny X2 özellikle araştırma laboratuvarı,
ar-ge çalışmaları, üniversiteler ve mobil laboratuvarlar için geliştirilmiş, çift
dalga-boyuna sahip mobil raman spektrometre cihazıdır.

Bu cihazlar alfa ve beta ışıması yapan kaynakların parçacık sayımında kullanılmaktadır.
Özellikle toprak, su, gıda ve nükleer tıp numunelerinde toplam alfa beta analizleri bu ekipman
sayesinde hassas olarak yapılabilmektedir. Aynı anda çok sayıda örnekte (genellikle 4,8,16)
alfa yayan radyonüklidin (210Po, 238U, 226Ra, 241Am) spesifik aktivitesi ölçülebilir. Bu
işlemlerle numunede ölçülmek istenen radyonüklid Ag, Al, Cu diskler üzerinde biriktirilir.
Alfa taneciklerinin giriciliği az olduğundan küçük odacıklar içinde sayım yapılır.

Progeny X2’nin, 1064 nm ve 785 nm dalga boylarında ölçüm yapabilmesi pek çok uygulamada
esneklik ve yüksek hassasiyet sağlamaktadır. 1064 nm daha çok yüksek flüoresans veren renkli
malzemelerde ve cam üzerinden yapılan okumalarda kullanılırken, 785 nm flüoresans
olmayan ve yüksek hassasiyet istenen numunelerde kullanılmaktadır. Progeny X2, katı,
sıvı ve toz numunelerde kalitatif ve yarı-kantitatif analizler yapılmasına imkan
vermektedir.
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NATS, Yüksek Saflıkta Germanyum (HPGe) Detektörü

Uygulama çeşidine göre manuel, otomatik ve çok detektörlü sayım sistemleri
sunulabilmektedir. Manuel sistemlerde tek numune sayımı yapılırken, otomatik
sistemlerde numunesayım kapasitesi 100 numuneye kadar çıkmaktadır.
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D‹⁄ER EK‹PMANLAR

DOZ‹METRELER / KBRN EK‹PMANLARI

‹ZOTOP / GAMA / GAZ DETEKTÖRLER‹

SAM 945 (SAM III), Portatif İzotop Tanımlayıcı
(NATS, ABD)

(NATS, ABD)

SAM 945, çevrede bulunabilecek radyasyonu tespit eder ve tanımlar, ayrıca kullanıcıya
radyasyonun nerede ve ne miktarda olduğunu bildirir. Diğer izotop tanımlayıcılarından farklı
olarak SAM 945 spektroskopik izotop tanımlamayı ANSI detaylı, GPS lokasyonlu ve fotoğraflı
bir raporda sunabilen bir cihazdır. Cihazın detektör probları ve tüm kabloları IP65 koruma
sınıfına sahip son derece sağlam bir kauçuk muhafaza içine yerleştirilmiştir. Tüm akıllı telefon
işletim sistemlerinde bulunan aplikasyonlar ile toplanan verileri, akıllı telefonda analiz etme
özelliğine sahiptir. Operatör akıllı telefon yardımıyla radyasyon kaynağından 6 metre uzaklıkta
ölçüm yapabilmektedir. Bu özellik ile cihaz ALARA Standartlarını karşılamaktadır.

Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon miktarının belirlenmesi için
kullanılan cihazlardır. Radyasyon kaynakları ile birebir çalışan personelin alabileceği
radyasyon dozlarının, izin verilen maksimum seviyenin altında tutulabilmesi ve maruz
kaldığı kişisel radyasyon dozlarının ölçülmesi ve kayıtlarının tutulması amacıyla
kullanılmaktadır. Kullanım tiplerine göre doğrudan okunabilen cep dozimetreleri,
elektronik dozimetreler, el-ayak dozimetreleri ve okunması için işleme tabi tutulması
gereken film dozimetreler, termolüminesans dozimetreler, cam ve kimyasal dozimetreler
olarak sınıflandırılırlar. Ürün portföyümüzde;
Model 25 Series, palmRAD 907, DKG-21 – EcoTest Card, DKG-21M, RADView CT, RADView NR
ve RADView PD modelleri bulunmaktadır.

Gümrük, iç güvenlik, HAZMAT, sağlık fiziği, çevresel izleme, atık yönetimi, nükleer sanayi,
nükleer tıp ve KBRN uygulamalarında kullanılabilmektedir.

POLARIS-H, Görüntüleme Spektrometresi

4525 SERİSİ, Radyasyon Kapı Monitör Sistemleri

(NATS, ABD)

(NATS, ABD)

Polaris-H özellikle nükleer santrallerde gama ışını kaynaklarının tanımlanması, ölçülmesi ve
yerinin tespit edilmesi için geliştirilmiş bir cihazdır. Batarya ile çalışan sistem, 4,5 kg’den az
ağırlığı ve entegre optik kamerası ile tanımladığı her izotopun üzerine gama-ray görüntüsünü
çıkarabilmektedir. 662 keV’de yaklaşık %1 FWHM enerji çözünürlüğü ile detektör her yöndeki
gama-ray kaynaklarının yerini eş zamanlı olarak tespit edebilmektedir. Güç düğmesine
basıldıktan sonra iki dakika içinde kullanıma hazır hale gelmektedir. Dekontaminasyonu
önlemek için hava ve su geçirmezdir. Spektrumların ve görüntülerin uzaktan gerçek zamanlı
gösterimi için sistemde kablosuz bağlanabilen bir tablet bilgisayar mevcuttur.

Demir-çelik ve geri dönüşüm sektörlerinde radyoaktif maddelerle kontamine olmuş
metaller veya zırhlı/zırhsız küçük veya orta ölçekli radyoaktif kaynaklar bulunabilir. Kontamine
olmuş hammaddelerin üretimde kullanılması, üretilen çelik/alüminyum vb. mamul ürünlerin
de kontamine olmasına neden olmaktadır ve kontamine ürünlerin, kullanım amacına göre
çok yakınımızda olması insanlar için radyasyon tehlikesi yaratmaktadır. Bu tehlikenin önüne
geçmek için üretim tesisine giren hammaddelerin ve çıkan mamul ürünlerin radyasyon kontrolü
büyük hacimli panel tipi plastik sintilatör detektörler içeren alarmlı monitörlerle kesintisiz
yapılmalıdır.

Polaris-H nükleer santrallerde ana kaynak yer tespitinde, zırh dizayn ve optimizasyonunda,
farklı radyoaktif parçalatın tespitinde ve konteynerlerde izotopların yerinin tespitinde
kullanılabilmektedir.

Ludlum 4525 radyasyon kapı monitörler sistemleri radyasyon kaynaklarının tespitinde
kullanılan en son teknoloji sistemlerdir. 4525 serisi büyük plastik sintilatör detektörler, hareket
halindeki araçların kapıdan geçişleri sırasında gerçek zamanlı veri toplayarak, eş zamanlı analiz
yapıp, ana merkeze kurulan izleme sisteminde analizleri raporlar. Eğer radyasyon değeri
belirlenen limitten yüksek ise alarm sistemi devreye girerek uyarı verir.

CHEM-ID, Portatif Kimyasal Tanımlayıcı

NATS, KBRN Dekontaminasyon Çözümleri

(NATS, ABD)

(NATS, ABD)

Chem-ID kimyasalları iki boyutlu gaz kromatografisi kullanarak karakterize eden ppb gaz
analizörüdür. Kamu güvenliği ve iç güvenlik birimleri tarafından, zehirli endüstriyel
kimyasallar, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kimyasallar ve zararlı reaktifler
gibi 100’den fazla kimyasalın tanımlanması ve detaylı kimyasal analizinin sahada doğru ve
güvenilir olarak yapılması için kullanılmaktadır. Laboratuvarda pahalı ekipmanlar ile eğitimli
personeller tarafından elde edilecek, hassas kimyasal analizleri, aynı şekilde sahada eğitim
gerektirmeden elde etmek amacıyla dizayn edilmiştir. En tehlikeli ortamlarda uzaktan
kumanda özelliği ile elde edilen analizleri istenilen yerlere gönderebilmektedir.

Toplu ölümlere sebep olan kitle imha silahlarını Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer
(KBRN) tehditler olarak sıralayabiliriz. Firmamız bu tehditlere karşı tespit ve teşhis cihazları,
dekontaminasyon sistemleri, şahsi koruma ve ilk yardım malzemeleri gibi çok çeşitli çözümler
sunmaktadır. Portföyümüzde bulunan pek çok farklı üründen bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Chem-ID dört büyük kontrol düğmesi, renkli LCD ekran, kullanımı kolay yazılımı ve sağlam dış
kabı ile zorlu ortamlarda çok rahatlıkla kullanılabilmektedir.
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NATS, Kişisel Dozimetreler

• Dekontaminasyon Kiti – Model L-DeCon-1
• KBRN Atıkları için Dekontaminasyon Çözümleri (Çadır, Havuz, Acil Kaçış Sistemleri, Tanklar,
HAZMAT varilleri vb.)
• Koruyucu Ekipmanlar (A/B/C Düzeyi Koruyucu Giysiler, Maskeler, Eldivenler, Solunum
Sistemleri)
• Acil Müdahale Kiti – Model 14C-RK

dream-wave.org

www.facebook.com/TroyMetKaliteKontrolSistemleri
www.youtube.com/TroyMetQuality
info@troy-met.com / www.troy-met.com
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