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VİZYONUMUZ

Kompozit malzemeler ve polimer teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası

düzeydetanınanveteknolojiyebukonuda yönverenprestijli bir uygulamave

araştırmamerkeziolmaktır.

MİSYONUMUZ

Fonksiyonel polimerler vekompozitmalzemeleralanında; Dünyada ve 

Türkiye’dearaştırma geliştirme veyenilik faaliyetlerini artırarak,katmadeğeri 

yüksek ürünler geliştirmektir. Bu alanda yenilikçi malzemeleringeliştirilmesi, 

test-analizaltyapısıvebünyemizdekihızlıprototiplememerkeziilepilotölçekli 

ürünlerin geliştirebileceği bir üretim hizmetinin sunulması amaçlanmaktadır. 

Bunun yanı sıra fonksiyonel polimer vekompozitmalzemeleralanında ihtiyaç 

duyulanbilgi birikiminin aktarılması, firmapersonellerinin Ar-Gekültürünü 

geliştirilmesi hedeflenmektedir.Üniversite-Üniversite,üniversite-sanayi 

işbirlikli projelerin arttırılmasını sağlamak, firmalararası iş birlikleri ve 

kümelenmeleryaratmakamaçlanmaktadır.

TEKNOLOJİKVARLIKLARIMIZ veHİZMETLERİMİZ

Merkezimiz bünyesinde uzman kadromuzla birlikte, aşağıda belirtilmiş olan

cihazlar ve özelliklerine göre üretim, test ve analiz, eğitim ve danışmanlık

hizmetleri verilmektedir.

ANALİZBİRİMLERİ:

ELEKTRON MİKROSKOBUBİRİMİ :

Kompozit malzemeler ve polimer teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası

düzeydetanınanveteknolojiyebukonuda yönverenprestijli bir uygulamave

araştırmamerkeziolmaktır.

Alan Emisyon Tabancalı Taramalı Elektron

Mikroskobu(FEGSEM-EDS)

Yüksekçözünürlüklü taramalıelektronmikroskobu,1.0

nmçözünürlükteve600.000büyütmegücünesahiptir.

Bu teknik sayesinde düşük büyütmelerden çokyüksek

büyütmelere kadar morfolojik ve elementel kompozis-

yon bilgileri alınabilmektedir. Ayrıca bu cihazESEM ve

düşük vakumda kaplama yapılmadan görüntü

alabilmeözelliğinesahiptir.Yüksekvedüşükvakumkoşullarıaltında ikincilelektron

(SE), geri saçılmış elektron (BSE), ESEM, WETSTEM veya karışık (SE+BSE) sinyal

görüntüleri alınarak görüntüleme yapılabilmektedir. İncelenen numuneler

üzerindeX-rayelementeldağılım haritalaması (X-raymapping) ile kalitatifelemen-

telanalizler(SEM-EDS)deyapılmaktadır.

Dedektörler:

• Everhardt ThornleyETD(ikincilelektrondetektörü),

• STEMDetektörü,

• EDSDetektörüGenişAlanDüşükVakumikincilelektron  

detektörü (LFD),

• Gazikincilelektrondetektörü(GSED)(ESEMmodundakullanılır),

• SuluörnekleriçinWETSTEM kitibulunmaktadır.

ESEM-FEG(LowVacum+ESEM)

Lowvacumileyalıtkanmalzemelerikaplamayapmaksızınmikrovenanomertebesin-

deyüzeygörüntülemeanaliziyapılır.

ESEM modu ile kirli, tozlu, yağlı ve organik yapılı numuneler herhangi bir kaplama

yapmadangörüntülenmeanaliziyapılır.

WETSTEM-FEG

Biyolojik TEM analizi; Enerjisi 30kV olduğu için bazı biyolojik numuneleri ve sıvı

içerisindebulundanpartikülleribirleşmeolmaksızın sıvı ortamındagörüntüalınması-

nısağlar.

FEGSEM-EDS(EnerjiSaçınımSpektrometresi)

Malzeme içerisindekielementalanalizinyapılmasıvedağılımlarının% olarakbelirlen-

mesinisağlar.Aynızamandanoktasalbirbölgedemevcutelementve/veyaelementle-

rin tayinin yapılmasını sağlar. Analitik haritalama (X-ray mapping), malzemedeki

elementlerin yüzdeleri ve dağılımlarının belirlenmesidir. Numune yüzeyinde

elementlererenkatamasıyapılarakalınangörüntünün renkliolarakharitalandırılması

işlemidir.

TERMALANALİZ BİRİMİ:

DifransiyelTaramalıKalorimetreCihazı(DSC)

Bu yöntemmalzemenin-80 °C-500 °Csıcaklıkaralığında

termal karakterizasyonunu sağlar. Malzemenin fiziksel/-

kimyasal değişimlerden camsı geçiş sıcaklığı, erime,

kristalizasyon sıcaklıkları ile süblimleşme faz değişiminin

belirlenmesini sağlar. Ayrıca malzemenin ısı kapasitesi,

korozyon, oksitlenme / indirgenme, termal kararlılık,

yanma,buharlaşma ve süblimleşme entalpilerinin

bulunmasınısağlar.

TermalGravimetrikAnalizCihazı (TGA)

Kompozit malzemelerin içerdikleriorganik ve inorganik

fazların kütleceoranlarının belirlenmesinde kullanılabi-

lir. Ayrıca polimerlerin termal karakterizasyonu,

polimerlerin kürleşme derecesi ve oranı, dekompozis-

yon sıcaklığı, saflık kütle değişimi, termal kararlılıkları

belirlenebilir. Bununla birlikte polimer işleme prosesle-

rindemalzemelerindegredasyon sıcaklığının ve işleme

sıcaklıkaralıklarıbelirlenmesindekullanılabilir.

YAPISAL ANALİZ BİRİMİ :

FourierTransformInfrared Spektrofotometre 

(FTIR)

Malzemenin 400-4400 cm-1 frekans aralığında yapısal

analizini sağlar. Bileşiklerin yapı tayininde, özellikle

organik bileşiklerde, fonksiyonel grupların belirlenmesin-

de kullanılır. İki bileşiğin aynı olup olmadığı, yapıdaki

bağların durumu, bağlanma yerleri ve yapının aromatik

ya da alifatik gruplar içerip içermediği belirlenebilir. Katı

vesıvınumunelereuygulanmaktadır.

ElekSallamaMakinesi

Numuneleri eleme ve sınıflandırma yaparak, yabancı

madde miktarına göre fiyatlandırmada, tane büyüklük

kontrolünde, fabrika vals ayarlarının yapılmasında ve elek

altı, elek üstü laboratuvar analizlerinin yapılmasında

kullanabilecekpratikbircihazdır.Eleksarsmacihazıdairesel

ve düşey hareket sistemlidir. Bu şekilde numunelerin

homojenolarakelenmesisağlanır.

SONİKATÖR

Ultrasonik homojenizatör (“ultrasonik işlemci”, “hücre

parçalayıcı”veya“sonikatör”olarakdabilinir)kavitasyonve

ultrasonik dalgalar yoluyla dokuları ve hücreleri parçalar.

Ultrasonikhomojenizasyon,birsıvıiçindekiküçükpartikülleri

azaltmak, homojen olarak küçük ve eşit bir şekilde

dağılmalarıiçinuygulananmekanikbirişlemdir.

UV-VısSpektrofotometre

Çok sayıda organik ve inorganik bileşiğin 190-900 nm

dalga boyu aralığında analizinde kullanılan UV-VIS

spektroskopisi moleküllerdeki elektronik geçişlerin verdiği

spektrumları konu alır, bir moleküldeki fonksiyonel

grupların tanımlanmasında ve aynı zamanda fonksiyonel

gruplarıtaşıyanbileşiklerinkantitatiftayinindekullanılır.

MİKRO/NANOTEKNOLOJİ BİRİMİ :

ElektrospinningCihazı

Elektrospinning yöntemi ile çapları birkaç mikrondan

başlayıp çapları 100 nm’nin altına kadar değişken

aralıktaki nanoliflerden oluşan polimer kaynaklı

yüzeyler elde edilmektedir. Elektrospinning cihazımız,

ar-ge ve laboratuvar çalışmaları için tasarlanmıştır. Çok

iğneli püskürtmeyle yardımıyla nanolif üretimi yapabil-

mektedir. Koaksiyal başlığıyla iç içe geçmiş iğneler

sayesindefarklıpolimerlerilerahatlıklaüretimsağlana-

bilmektedir. Bu sayede gözenekli malzeme üretimi yapılabilmektedir. Döner mil

toplayıcı setimiz ile farklı iççaplaraaittoplayıcımillerimiz ile yapaydamarçalışmaları

da gerçekleştirilebilmektedir. Tekstil ve hava filtrasyonu, kimya, savunma, inşaat,

medikal, ilaç ve tarım sanayi gibi birçok endüstri alanında nanolif ürün geliştirme

amaçlı tasarlanmıştır. Ayrıca elektrospinning üzerine araştırma yapan kuruluşlar,

bünyemizdeki mevcut elektrospinning cihazına ait opsiyonel aksesuarlar sayesinde

çalışmalarınıdaharahatbirşekildeyapabilecektir.

Elektrohidrodinamik Atomizasyon(EHDA)

Elektro-püskürtme (elektrohidrodinamik atomizasyon),

elektriksel kuvvetler aracılığıyla sıvıların atomizasyonunun

gerçekleştirildiği bir yöntemdir. Oldukça küçük ve dar

büyüklük dağılımına sahip damlacıkların eldeedilebilmesi,

tek adımlı, kolay uygulanabilir ve ucuz bir yöntem olması

gibi pek çok avantaja sahiptir. Elektro-püskürtme yöntemi,

özellikle son yıllarda, mikro/nano film depozisyonu,

elektroenkapsülasyon ve mikro/nanopartikül üretimi gibi çok çeşitli alanlarda yaygın

olarakkullanılmaktadır.

Liyofilizatör

Liyofilizatör, çözelti veya süspansiyon halindeki ürünün su

içeriğinin düşük sıcaklıklarda süblimasyonu ile oluşan gaz

fazının uzaklaştırılmasıyla maddenin kurutulmasını

sağlayanbirsistemdir.

Elektriksel İletkenlikCihazı

Sıvıların elektriksel iletkenlik dirençlerini ölçenekipman-

dır.

Viskozimetre

Viskozimetreler farklı yoğunluktaki sıvıların akışkanlığını

ölçmek için kullanılır. Viskozimetreler, sıvının akışa karşı

direnci, aynı zamanda sıvının içindeki katı cismin hareketi-

negösterdiğidirenciölçmektedir.

3DCENTER:

3-BoyutluFDM(Flamentli)Yazıcı

Sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesneleri katı formda

somut nesnelere dönüştüren 3 boyutlu yazıcı teknolojisidir.

3D baskı teknolojisi ile ihtiyaç duyduğunuz bir aparat

basabilir,3D tarayıcıiletaradığınızbircisminçıktısınıalabilir,

çizdiğiniz bir tasarımıprototipleyebilir,hattakendiürününü-

zü oluşturabilirsiniz. Kısacası 3 boyutlu yazıcılar ile dilediği-

nizherşeyibasabilirsiniz.

3-Boyutlu SLS (SeçiciLazerSinterleme)Yazıcı 

Polimerparçalarınkatmanlıüretimiiçinesnek,düşük 

maliyetli ve yüksek verimli bir cihazdır. Bu kompakt sistem, 

katmanlıüretimegiriş içinson dereceidealdir. Bu düşük 

maliyetli seriüretim,karmaşıkgeometrileresahip, 

özelleştirilmiş ürünler vehızlı prototiplemeuygulamaları-

na yönelik hizmetolanağı verebilmektedir. Başka hiçbir

ekipmanaihtiyaçduymadan,sistemdirektCADdatayıkullanarakmaksimum330mm

üretimyüksekliğinde en iyi yüzeykalitesine sahip polimer parçalarüretebilmektedir.

Cihazınakademikpaketiaçıkolduğundan,cihazparametredeğerleriniçalışmayagöre

değiştirebilmeolanağısağlamaktadır.

Biyoyazıcı

Biyoyazıcı, 3D biyolojik yapıları üretmek için hücreleri ve

diğer biyolojik maddeleri “mürekkep” olarak kullanan

teknolojidir. Biyoyazıcı materyalleri insan vücudundaki

hasarlıorganları, hücrelerivedokuları tamiretmepotansiye-

linesahiptir.



ÇekmeBasmaTestCihazı

Polimervekompozitmalzemeleriçinhassasiyetiarttırılan 

veözel ağızlara sahip cihaz,elastik sınırı,akmanoktası, 

kopmaanı, maksimum çekmegerilimi, uzaması, kesit 

daralmasıgibi mekaniközelliklerininbelirlenmesinde 

kullanılabilir.Cihazaaitçekme,basma,üçnoktaeğmeve  

radyalçekmeçeneleriilenumunelerinmekaniközellikle-

ribelirlenebilir.Numuneyeuygunçeneçeşitlerikullanıcı-

ya kolaylık sağlar. Üretilen malzemelerin standart değerler içinde mi değil mi

sonucuna ulaştırır. Cihaza uygun yazılımı ile tüm test sonuçları raporlanabilir ve

saklanabilir.Dijitalekranlakolayveuzunömürlübirkullanımsağlar.

ArelPotkam

(Polimer Teknolojiler ve Kompozit

Uygulama ve Araştırma Merkezi )

Adres: 

KEMALGÖZÜKARAYERLEŞKESİTürkobaMahallesiErguvanSokakNo:26/ K

34537VillaA3Tepekent-Büyükçekmece/ İstanbul 

Telefon:(0850)850 27 35/1386

Websitesi:potkam.arel.edu.tr  

E-mail: potkam@arel.edu.tr

MEKANİKTEST BİRİMİ:

ErimeAkışÖlçümCihazı (MFI)

Plastiklerin ekstruder ve reaktörler üzerinde erime akış

hızı veya görünür viskozitenin sürekli ölçümünün

belirlenmesinde kullanılır. Plastiğin enjeksiyonda

yürümeyeteneğininrakamsalifadesinibelirler.

PinomatikElPresi

Metal, seramik, polimer ve kompozit toz numunelerden

kompakt bir şekilde hazırlanması amacıyla standartlarca

belirlenen kalıplar ile tablet şekline getirilmesinde

kullanılır. 10 ton kapasiteye sahip cihaz talep üzerine

istenilenboyuttakalıpilenumunehazırlanabilmektedir.

EğitimHizmeti

FEGSEM(TaramalıElektronMikroskobu)KullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir  

ESEM-FEG(LowVac+ ESEM) KullanıcıEğitimi  

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir  

WETSTEM-FEGKullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir

FEGSEM-EDS(EnerjiSaçınım Spektrometresi)KullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir

FEGSEM-EDAXAnalitikharitalama(X-raymapping)KullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir

DiferansiyelTaramalıKalorimetre KullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir  

UV-VIS Spektrofotometresi Kullanıcı Eğitimi 

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir  

ElektrospinningKullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir  

Elektrohidrodinamik AtomizasyonKullanıcı Eğitimi 

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir

3-BoyutluFDM(Flamentli)YazıcıKullanıcıEğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir

3-BoyutluSLS (SeçiciLazerSinterleme)Yazıcı Kullanıcı Eğitimi

Temeldüzeyteorikveuygulamalıeğitimverilmektedir

DanışmanlıkHizmeti

Polimer ve KompozitMalzemeler Kapsamında Danışmanlık 

Hizmeti Polimer veKompozit malzemelerle ilgili ürün geliştirme ve

üretim konularında danışmanlık hizmetiverilmektedir. Ayrıcakonuyla ilgili 

hibe programlarının takibi veprojeyazım desteğideverilmektedir.

potkam.arel.edu.tr

/arelpotkam

Ekstruder-FlamentÇekmeHattı

Polimer ve kompozit hammaddelerden ürün boru,

hortum,kablo,profil,ambalaj,filmvb.plastikmalzeme-

lerin imal etmek amacıyla kullanıbilir. Çift vidalı

ekstruder sayesinde farklı formulüzasyon çalışmaları

yapılarakamacayönelikbiyobozunur,yanmaz,antimik-

robiyal, mukavemetli vb. özellikli malzemelergranül

veya flament olarak üretilebilir. Sektöre yönelik geliştirilen yenilikçi malzemelerin

granül vefilamentleri 3D yazıcıda işlenerekprototipmamülüretimindekullanılabi-

lir.

Bilyalı Öğütücü

Gezegen hareketli bilyalı öğütücü, numuneleri en küçük

boyutaindirebilenbircihazdır.Klasiköğütmeveküçültme

işlemlerinden ayrılmaktadır.Özellikle kolloidal yapıdaki

numunelerin öğütülmesinde ve mekanik alaşım içerikli

çalışmalar için uygundur. Bu cihazyüksek enerjiüreterek

numunelerinkısasüreiçindeöğütülmesinisağlar.

ÜRETİMBİRİMİ:

EnjeksiyonHattı

Plastik hammaddenin, yüksek sıcaklıkta eritilmesi

ve bir kalıp içerisine enjekte edilmesi ile farklı

birçokendüstriyel alanlardakullanılabilir.

mailto:potkam@arel.edu.tr

