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GIDA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

No Cihazın Adı ve Markası

1

2

3

4

5

Ultrases Cihazı (Bandelin HD 
2200)

Ambalaj İçi Gaz Ölçüm Cihazı
(PBI Dansensor CheckMate II)

Renk Ölçüm Cihazı
(Konica Minolta ChromaMe-
ter CR-400)

Diferansiyel Taramalı Kalo-
rimetre 
(Perkin Elmer Jade DSC)

Gaz Kromotografisi (GC)
(Agilent 6890 N)

• 5-900 ml ürün için uygundur.
• Max amplitude:100 %
• Titanium 13 mm ölçüm probu

• O2-CO2 seramik sensör
• O2 sensör ölçüm aralığı: 0-100 % 
• CO2 sensör  ölçüm aralığı: 0-100%, 0-30%, 
0-10%, 0-5%
• O2 sensör örnek miktarı:<5 cc
• CO2 sensör örnek miktarı:<4 cc

• Işık kaynağı (Illuminant): C, D65
• Ölçüm sıcaklık aralığı: 0-40°C 
• Ölçüm bağıl nem aralığı: <85%
• Taşınabilir el tipi ölçüm probu

• Intracooler sıcalıklık aralığı: -80℃ - 450℃
• Isıtma ve soğutma hızı: 0.1-100℃/dak.
• Pyris software
• 5-20 mg örnek miktarı

• Dedektörler:
• Alev iyonizasyon dedektörü (FID)
• Termal iletkenlik dedektörü (TCD)
• 450°C’ye kadar fırın çalışma sıcaklığı
• Split/splitless kapiler inlet
• Max. 7500:1’e kadar split oranı
• Elektronik pnömatik kontrol (EPC)
• Mevcut kapiler kolonlar: DB-1, HP-5, 
GS-CARBONPLOT

• Organik sentez, inorganik sentez
• Ekstraksiyon
• Parçalama
• Homojenizasyon

• Ambalaj içerisindeki O2 ve CO2 gazlarının 
yüzdesel oranlarının ölçümü

• Renk ölçümü (xyz, yxy, L*a*b*, Hunter Lab, 
L*C*h renk sistemlerinde)
• Toz numune, opak, sıvı numune ve katı 
yüzeylerin renk değerlerinin ölçümü

• Maddelerin camsı geçiş sıcaklıklarının, 
erime, sıcaklıklarının, oksidasyon ve ısısal 
kararlılık ölçümleri

• Uçucu bileşenlerin kalitatif ve kantitatif 
ölçümleri

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler No Cihazın Adı ve Markası

6

7

8

9

10

Yakın Kızılötesi Spektroskopisi 
(NIRS)(Bruker Multi Purpose 
NIR Analyzer)

pH Ölçüm Cihazı
(Mettler Toledo Seven Easy)

Akışkan Yataklı Kahve 
Kavurma Makinesi (Toper 
Optical Roaster Optic 1 )

Ultrasonik Su Banyosu (Ban-
delin Sonorex RK 31 H)

Soğuk Sıkma Cihazı (Köprülü 
Makine-KYP 45)

• Fiber optic ölçüm probu
• 12800-4000 cm-1 dalga boyu aralığı ölçüm
• 1.6-25.5 mm/sec tarama hızı
• Sıvı ve toz katı numune ölçümü
• Opus software

• pH ölçüm aralığı: 0.00 – 14.00 pH
• Ölçüm doğruluğu: ±0.01
• Ölçüm sıcaklığı aralığı: -5.0℃ - 105.0℃

• 150 g örnek kapasiteli
• Sıcak hava ile kavurma sistemi
• 2 farklı kavurma tipi; light roasting (6 
dak.), dark roasting (8 dak.)
• Ayarlanabilir sıcaklık ve süre sistemi

• Zaman ayarlanabilme (1-15 dk, süresiz)
• Tank ebatları: 190x85x60 mm
• 65℃ sıcaklığa ısıtma 
• 0.9 lt hazne hacmi
• Ultrasonik frekans: 35 kHz

• Kapasite: 450 kg/ gün
• Sıcaklık kontrolü:0-100°C
• Isıtıcı gücü: 300 W
• Motor gücü:2.2 KW

• Katı, sıvı ve toz formdaki polimerik, orga-
nik ve inorganik malzemelerin kalitatif ve 
kantitatif analizleri

• pH ölçümü

• Kahve ve benzeri gıda ürünlerinin kavur-
ma işlemi

• Emülsiyon hazırlama
• Çözündürme işlemleri

• Yağlı tohumlardan yağ eldesi

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler
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No Cihazın Adı ve Markası

11

12

13

14

15

16

Reometre
(Brookfield Rheometer R/S Plus 
SST)

Tekstür Analiz Cihazı
(LLOYD Materials Testing TA1 
with handheld remote)

Oksijen Geçirgenlik Cihazı
(MOCON OX-TRAN
Model2/21)

Isıl İletkenlik Ölçüm Cihazı
(Hukseflux TP08)

Ekstrüder (Aysa Makina)

Çözünmüş Ozon Ölçer
(Rosemount Analytical Solu 
Comp II) (Arızalı)

• Farklı ölçüm başlıkları; cone and plate 
spindle, paralel spindle, coaxial spindle, 
wave spindle
• Isıtma ve soğutma sağlayan ölçüm ceketi
• Elektronik sıcaklık kontrolü
• 2 adet ölçüm modülü (controlled shear 
stress, controlled shear rate)
• Hız: 0.1-1000 rpm
• Tork: 0.05-50 mN.m
• Rheo3000 software

• 50 N ve 250 N load cell
• Farklı ölçüm başlıkları; compression plate, 
puncture probe
• Nexygen Plus 3.0 software
• Ölçüm sıcaklık aralığı: 5- 35℃
• Ölçümün yapılabildiği relatif rutubet aralı-
ğı: 20%- 85%

• Ölçüm sıcaklık aralığı: 10℃-40℃ 
• Ölçüm relatif rutubet aralığı: 0%, 35-90% (± 
3%)
• Aynı anda 2 örnek ölçüm kapasiteli
• Mocon Permeability  System Software

• Isıl iletkenlik aralığı: 0.1-6 W/mK
• 35 mm iğne ölçüm probu
• Sıcaklık aralığı: -55 - 250℃
• ASTM D 5334-92, ASTM D 5930-97 VE IEEE 
Std 442-1981 standartlarına göre ölçüm
• Ölçüm için uygun maddeler: toz ürünler 
(partikül boyutu 0.5 mm den küçük olanlar), 
toprak, jeller, macunlar, bulamaçlar, gıda 
maddeleri ve benzer ürünler)
• Cu-CuNi K tipi termokapıl
• Pt 1000 sıcaklık sensörü

• Çift vidalı ekstrüzyon sistemi
• Tek bir işlem ile karıştırma, homojeni-
zasyon, şekil verme ve pişirme yapabilme 
özelliği
• Farklı ağızlık kullanılarak farklı şekilde 
ürün elde edebilme
• Ayrı besleme haznesiyle sürekli ürün elde 
edebilme özelliği

• Ölçüm aralığı: -1400 – 1400 mV
• Ölçüm doğruluğu: ±2.0 mV
• Ölçüm tekrarlanabilirliği: ±1.0 mV
• Ölçüm sıcaklık aralığı: -15 - 100°C

• Malzemelerin ve gıdaların sünme, akma 
gerilmesi, akma uzaması ve deformasyon 
ölçümleri
• Kontrollü gerilim ve gerinim ölçümleri 
• Reolojik özelliklerin belirlenmesi

• Gıdaların sertlik, kırılganlık, yapışkanlık, 
gevreklik, dağılabilirlik özelliklerinin ölçü-
mü, tekstür profil analizleri

• Polimerik filmlerin oksijen geçirgenliğinin 
ölçümü

• Çeşitli malzemelerin ısısal iletkenlik kat-
sayılarının ölçümü

• Mekanik ve ısıl işlemlerin kombinasyo-
nunu içeren gıda veya plastik maddelerin 

• Suda çözünmüş ozon konsantrasyonunun 
ölçümü

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler

KİMYASAL TEKNOLOJİLER LABORATUVARI
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

No Cihazın Adı ve Markası

17

18

19

20

21

Temas Açısı Ölçüm Cihazı
(KSV CAM 200 Contact Angle 
Meter)

Temas Açısı Ölçüm Cihazı
(Attension Theta Contact 
Angle Meter)

Dinamik Tensiyometre
(KSV SIGMA 700 Tensiome-
ter)

Süperkritik CO2 Sistemi
(TeledyneIsco Model 260D 
Syringe Pump,Thar Reaktör)

Ultrasonik Banyo (Elmasonic 
E30H)

• The CAM 200 CCD vidyo kamera, görüntü 
aktarıcı, ayarlanabilir örnek bölmesi, LED 
ışık kaynağı içerir.
• Otomatik dispenser içerir.

• Temas açısı ölçüm aralığı : 0° – 180°
• Temas açısı ölçüm hassasiyeti : ± 0.1°
• Yüzey gerilimi ölçüm aralığı : 0.01 – 2000 
mN/m
•  Yüzey gerilimi ölçüm hassasiyeti : ± 0.01 
mN/m
• Maksimum çözünürlük: 1984 x 1264 piksel
• Maksimum ölçüm hızı: 3009 fps

• Tamamen otomatik ölçüm 
• 1-2000 mN/m arasındaki yüzey gerilimi 
ölçümü
• Maximum yük: 210 g

• Tek kademeli pompalı sistem ile sabit 
akım ya da basınçta çalışma, ayarlanabilir 
basınç ve akış.
• Tek kademeli pompa ile dağıtım. 
• RS-232/485 arayüzü ile parametrelerin 
görüntülenmesi ve kontrolü.
• Grafit emdirilmiş Teflon ile sert çalışma 
koşullarına dayanıklı

• Tank hacmi 2.75 L 
• Ultrases frekansı 37 kHz
• Isıtma gücü 200 W

• Katı yüzeyler üzerinde denge temas açısı 
tayini
• İlerleyen ve gerileyen temas açıları tayini
• Sarkan damla yöntemiyle sıvıların yüzey 
enerjisi tayini
• Durağan damla (sessile) yöntemiyle katıla-
rın yüzey enerjisi tayini
• Yüzey gerilimi
• Ara yüzey gerilimi
• Temas açısına bağlı yüzey pürüzlüğü

• Katı yüzeyler üzerinde denge temas açısı 
tayini
• İlerleyen ve gerileyen temas açıları tayini
• Sarkan damla yöntemiyle sıvıların yüzey 
enerjisi tayini
• Durağan damla (sessile) yöntemiyle katıla-
rın yüzey enerjisi tayini
• Yüzey gerilimi
• Ara yüzey gerilimi
• Temas açısına bağlı yüzey pürüzlüğü

• Sıvı ve katı malzemelerin yüzey gerilimle-
rinin ölçümü

• Süperkritik akışkan tekniğini içeren, eks-
traksiyon, reaksiyon ve kromotografi
• Çok küçük ölçekte denemelerde hassas 
şekilde akışkan besleme 
• Sıvı CO2 ortamında pürüzlü ve pürüzsüz 
film kaplamaları 
• Süperkritik CO2 ortamında polimerizasyon

• Ultrases yardımıyla dispersiyon hazırlama

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler
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No Cihazın Adı ve Markası

22

23

24

25

26

Kontrollü Daldırma Cihazı 
(Handmade)

Araştırma Mikroskobu
(NIKON ECLIPSE LV 150L)

Stereo Mikroskop
(NIKON SMZ 1500)

Optik Mikroskop ve 3D Profi-
lometre (NIKON ECLIPSE LV 
100D/ Symantec 3D)

Çekme Basma Test Cihazı
( Devotrans BP D NN)

• İki yönlü hareket 
• Ayarlanabilir hızlarla (rpm) istenilen ka-
lınlıkta film kaplama

• 50, 200, 500 büyütme yapan lensler
• Vidyo kamera, görüntü aktarıcı, ayarlana-
bilir örnek bölmesi

• 7,5-112,5 X aralığında büyütme

• Diyaskopik ışık kaynağı
• Kurşunsuz ve arseniksiz lensler
• Ters tipte mikroskopun merceğinin takıl-
dığı yer
• Döndürülebilir analyzer
• Titreşime dayanıklı örnek tutucu
•  12V-50W halojen lamba
•  12V-50W DC dönüştürücü
•  Fly-eye lensler; NCB11, ND8 filtreleri
•  CFI P Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x, CFI 
LU Plan Fluor Epi P 5x, 10x, 20x, 50x,100x

• 30 N yük hücresi
• Ayarlanabilir test hızı (0,01-500 mm/dk)
• 9 cm genişliğinde çeneler

• Süperkritik akışkan tekniği
• Daldırarak film kaplama

• Yüzey görüntüleme

• Yüzey görüntüleme

• Yüzey görüntüleme 
• Yüzey pürüzlülüğünün analizi

• Malzemelerin çekme mukavemeti ölçümü 
(maksimum çekme kuvveti ve % uzama 
değeri)

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler No Cihazın Adı ve Markası

27

28

29

30

klimlendirme Kabini
(Memert)

Sourcemeter
(Keithley 2400)

pH metre
(METTLER TOLEDO S210-U)

Refraktometre
(GreiNorm)

• -42°C ile + 190°C aralığında nem kontrolsüz 
ısıtma
• 0.1°C yüksek hassasiyette çalışma,
• 256 litre kullanım hacmi
• Nem kontrollü sıcaklık aralığı + 10°C ile + 
95°C

• Farklı prob tipleri
• İki telli ve dört telli ölçüm imkanı
• Voltaj aralığı: 200 mV-200V

• Sıcaklık Aralığı: -5 - +130 °C 

• 1.300-1.700 nD aralığında ölçüm

• Soğuk ve ya sıcak iklimlendirme

• İki telli -dört telli yöntemleri ile rezistans 
ölçümü

• pH ölçümü

• Kırılma indisinin belirlenmesi

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler
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PROSES VE REAKTÖR TASARIMI LABORATUVARI
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

No Cihazın Adı ve Markası

31

32

33

34

35

36

Doğrudan Alkol Yakıt Hücresi 
(Fideris DMFC)

Mikrodalga Fırın (Milestone)

Ultrases Chazı (Bandelin 
Sonoplus HD 2020 (Daldırma 
Tip))

UV VIS Spektrofotometre 
(Perkin Elmer UV Lambda 35)

Yüksek Performanslı Sıvı 
Kromotografisi (Agilent HPLC 
1100)

Hot Press

• Bilgisayar kontrollü
• 0-100 ml sıvı akışı
• 1 atm 10 lt gaz akışı
• Sıcaklık 25- 60°C

• Frekans: 2450 MHz
• Güç: 1200 W 
• Hacim: 45 lt
• Ebat:37x34,5x33,5(h) cm
• Maksimum çalışma sıcaklığı 300°C
• Maksimum çalışma basıncı: 100 bar

• Frekans: 20 kHz
• Güç: 200 W 
• Hacim: 10 ml- 1000 ml
• Prob çapları: 3mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm

• Ölçüm aralığı: 190-1100 nm dalga boyu
• Çift ışın işlem (double beam operation)
• Maksimum absorbans: 3.2 A
• Katı, sıvı, macun, toz numune ölçüm 
uygunluğu
•  Bant genişliği: 0.5-4 nm

• Degaz üniteli
• Dörtlü pompa
• Kolon hazırlama sistemi
• UV dedektör (Ölçüm aralığı: 190- 400 nm 
dalga boyu)
• Rekraktif indeks dedektörlü
• Manuel numune besleme
• Asit kolonu, şeker kolonu, alkol kolonu

• Sıcaklık, süre ve basınç kontrollü
• 10 cmx10 cm pres numune alanı
• Basınç çalışma aralığı: maksimum 100 bar
• Sıcaklık çalışma aralığı: 25- 300°C

• Membrane Elektrode Assemble (MEA)

• Organik sentez, inorganik sentez
• Kurutma
• Ekstraksiyon
• Parçalama

• Organik sentez, inorganik sentez
• Ekstraksiyon
• Parçalama
• Homojenizasyon

• Kalitatif ve kantitatif madde analizi 
• Transmisyon ve absorpsiyon ölçümleri

• Kalitatif ve kantitatif madde analizi

• Membran ya da diğer düzgün yüzeyli 
malzemelerin sıcaklık ve basınç altında 
presleme

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler

TEMEL İŞLEMLER LABORATUVARI
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

No Cihazın Adı ve Markası

37

38

39

Pilot Ölçekli Dondurarak Kuru-
tucu (VirTis Ultra Super XL)

Sentez Gaz Ölçer (Wuhan 
Cubic Gas Board 3100)

Termal H11960 (Çalkalamalı 
Su Banyosu)

• Consender sıcaklığı: -70°C 
• Kurutma sıcaklığı -40 - +40°C 
• Buz toplama hacmi: 9 lt 

• Sentez gaz ölçüm aralığı
• CO:0-40%
• CO2:0-20%
• H2:0-30%
• O2:0-25%
• CH4:0-10%

• Kullanılabilir sepet hacmi: 30 lt
• Sıcaklık çalışma aralığı: +5 ile +99.9°C
• Erlen kapasitesi: 12x100 ml 
• Çalkalama hızı: 10-250 rpm 

• Geleneksel kurutma yöntemi ile kurutul-
ması uygun olmayan, sıcaklığa karşı çok 
hassas biyolojik maddelerin, ilaçların ve 
gıda maddelerinin dondurarak kurutulması

• Sentez gazların kantitatif ölçümleri

• Adsorpsiyon çalışmaları için kullanılmak-
tadır.

Cihazın Genel Bilgileri Cihaz ile Yapılan Ölçümler ve/veya Deneyler


