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                                               METALIM DİJİTAL MİKROYAPI GÖRÜNTÜLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMİ 
  

Metalurji laboratuarınızın günlük mikroyapı inceleme ve ölçümleme amaçlı işlerinize destek   
olacak şekilde bizim mühendislerimizce ve  kullanım kolaylığı   sağlaması açısından Türkçe  
olarak oluşturulmuştur.  

 
NODULARİTY : Nodular grafit ölçümlerinizi ASTM A 247 normuna göre yapabilirsiniz. Grafit 
yüzde ve alanı otomatik olarak hesaplanır. Nodularity ve 1mm² deki Nodul sayısı da program  
tarafından otomatik olarak tespit edilir. ASTM A 247 normuna göre nodul sayılan grafitler  
renklendirilir ve 1 ile 8 arası normun belirlediği sınıflara ayrılır . Her sınıf için nodul sayısı ve yüzde 
oranı program tarafından otomatik olarak hesaplanır. METALIM programı ile birden fazla resim  
üzerinde ölçüm yaparak son derece sağlıklı ortalama değerlere ulaşmak mümkündür. 
Tüm ölçümler otomatik olarak bir rapor sayfasına aktarılır , kullanıcı istediği takdirde ölçümleri 
Excell sayfası olarak saklayabilir. Bu bölümde Ferit & Perlit Matriks Yüzde hesabı da yapılabilir. 
 
 
GRAIN SIZE : Çelik numunelerinizde mikroyapı üzerindeki grain boyutlarını ( tane sınır  
büyüklüğü ) ASTM 112 normuna göre ölçebilirsiniz. Bu normda  yatay , dikey , daire ve diagonal 
kesişenler metoduna göre seçenekli  ölçüm yapmak mümkündür. Program ASTM Gran (G) 
değerini otomatik olarak hesaplar.  
Birden fazla resim üzerinde ölçüm yapabilir ve ölçümlerinize ait ortalama sonuçları elde  
edebilirsiniz. 
Ölçüm sonuçlarınızın güvenilirliğini gösteren ve normada istenen  %95 CI ve %RA değerleri program 
tarafından otomatik olarak hesaplanır. 
 

 
 
FAZ ANALİZİ : Metalurjik mikroyapı üzerinde oluşan farklı fazların % ve alan ölçümlerini  
manuel olarak hesaplayabilir , örneğin Ferit-perlit ve grafit gibi fazların % alanlarını otomatik olarak 
hesaplattırabilirsiniz. 
 
SFEROLAŞMA : ASTM A247 normuna göre nodular grafitlerinizin sferolaşma oranını otomatik 
olarak hesaplayabilirsiniz. Burada nodüller öngörülen şekil faktöre göre ( 0.6 ) sınıflandırılır.  
Ölçüm sonucunda Sfero ve sfero olmayan grafitlerin sayıları ve sferolaşma yüzdesi program  
tarafından otomatik olarak hesaplanır.  

 
 

POROZİTE & PARÇACIK SAYIMI : Mikroyapı üzerindeki döküm boşlukları , porozite  
yapıları ve parçacıkların sayımı için ideal bir ölçüm şeklidir. Porozite yapılar program tarafından 
 tespit edilir ve otomatik olarak ölçülür. Ölçümler yapıların alanına ve Çap (max) ‘ına  göre  
sınıflandırılır . Birden fazla resim ve alan  üzerinde ölçüm yapılabilir ve sonuçlar ecxelle atılabilir. 
Ölçümü yapılan parçacıklar alanına göre veya çap(max)’ına göre otomatik olarak sınıflandırılır  
ve her sınıf ayrı bir renk ile resim üzerinde gözükür . Her renk/sınıftan kaç adet olduğu ve % oranı 
dağılım tablosunda gösterilir. Porozite veya parçacıkları bir alan sınırı veya bir çap(max) sınırı  
vererek sadece o sınır içerisindeki objeleri ölçtürebilirsiniz. Sınırınız dışında kalan porozite ve 
mikroyapılar ölçüme katılmayacaktır. 

 
 
FLAKE ANALİZİ : Döküm numunenizin mikroyapısı üzerindeki flake tipinde grafitlerin  
ASTM A247 normuna göre ölçümü yapılır. Burada flake grafitler norma göre 1 den 8 e kadar 
Ölçülür ve sayıları ile yüzde % değerleri bulunur. Her sınıf resim üzerinde ayrı renk ile gösterilir. 
Birden fazla resim veya alanda ölçüm yapılabilir. Toplam grafit  % alanı program tarafından  
otomatik olarak hesaplanır. Kullanıcı grafitin A-B-C-D-E tiplerini manuel olarak tabloya yazar. 
Tüm ölçümler otomatik olarak bir rapor sayfasına aktarılır , kullanıcı istediği takdirde ölçümleri 
Excell sayfası olarak saklayabilir. Bu bölümde Ferit & Perlit Matriks Yüzde hesabı da yapılabilir. 
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   İ S T A T İ S T İ K  
 
 
 

NODUL & FLAKE & GRAIN SIZE & SFEROLAŞMA gibi ölçümlerin tamamında ölçümleriniz METALIM programı  
tarafından otomatik olarak rapor tablosu haline getirilir ve isterseniz bu ölçüm tablosunu excelle atıp kendi firma 
logonuzu ekleyerek çıktı alabilir veya arşivleyebilirsiniz. 
 
METALIM programı ile ayrıca resminiz üzerine kalibrasyon skalası ekleyebilir veya iki nokta arası ölçüm yapabilirsiniz. 
Ayrıca program ışığı homojen yaymamış mikroskoplardan alınan resimleri daha kaliteli ölçüm sonuçları için 
Işık Eşitleme ikon seçeneğine sahiptir. Resimlerinizi ölçümü yapılmış renkli halleri ile saklayabilir ve raporunuza 
ekleyebilirsiniz. F1 ikonunu tıklayarak Türkçe kullanma kılavuzunu açabilirsiniz. 
 
METALIM  Program diğer birimler: ı ile uyumlu 
 

 
YETKİLİ SATICIMIZ :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                    

DİGİTAL  KAMERA 
1280X1024 
½ inç CMOS 
Progres scan  
c-mount 
USB2.0 
Ölçüm Yazılımı 
Mikroskop Adaptörleri 
Kalibrasyon Skalası 
Beyaz Denge 
 2 yıl Garanti 
CE & ISO 9001                                                         

TERS TİP METALURJİK MİKROSKOP 
Trinoküler Tip Başlık 

10X okülerler 
5X-10X-20X-40X-100X Plan Objektifler 

20W Halogen Aydınlatma 
XY eksende hareketli numune tablası 

Aynı eksende kaba ve ince fokus 
Renk Filtreleri ve kamera adaptörü www.mikroskopi.com 

 


