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BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ

ROKETSAN bünyesinde faaliyet gösteren Terminal ve Zırh Balistiği Test Mühendisliği Birimi şirketimize ve 
ihtiyaç halinde savunma sanayii firmaları ile diğer kurum ve kuruluşlara objektif, tarafsız ve yüksek kaliteli test 
hizmeti sunmaktadır.

Terminal ve Zırh Balistiği Test Mühendisliği Birimi; sağladığı test hizmetlerini gerek şirket yerleşkesi içinde yer 
alan laboratuvar ortamlarında gerekse şirket dışı test alanlarında vermektedir. Bünyesinde bulunan Kapalı 
Balistik Laboratuvarı (KBL), 2015 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından MIL-STD-662, MIL-
DTL-12560, MIL-DTL-46100, MIL-DTL-46027 standartları kapsamında akredite edilmiş olup, günümüze kadar 
gelen zamanda ilgili standartlar dahilinde birçok akredite test hizmeti vermiştir. Akreditasyon çerçevesinde 
yapılan testlerde, numunenin Roketsan test tesisleri içerisinde uygun ortam koşullarında muhafaza edilmesi 
ve elleçleme hizmeti de yine ISO 17025 standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Terminal ve Zırh Balistiği Test Mühendisliği Birimi sahip olduğu altyapısı ve uzman personeli ile balistik alanında 
çeşitli standart ve metotlarda test hizmetleri sağlamaktadır. Bahsi geçen balistik koruma test hizmetlerinin 
yanı sıra; Terminal ve Zırh Balistiği Test Mühendisliği Birimi tarafından çeşitli kurum ve kuruluşların özel test 
ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmeti de verilmektedir. 

Terminal ve Zırh Balistiği Test Mühendisliği Birimi; laboratuvar ortamında ve test alanlarında kullanılan özel 
ekipman ve sistemler ile test verilerini toplama, analiz etme ve yorumlama kabiliyetine sahiptir. Mobil veri 
toplama sistemleri ile basınç, sıcaklık ve ses verileri, ilk hız ölçüm radarı ile hız verileri, yüksek hızlı kameralar, 
Flash X-Ray ve dijital kayıt sistemleri ile görüntü kayıtları alınmaktadır.

Kapalı Balistik Laboratuvarı’ndan Bir Görüntü
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TEST KABİLİYETLERİ

KAPALI BALİSTİK LABORATUVARI BALİSTİK TEST HİZMETLERİ

Terminal ve Zırh Balistiği Test Mühendisliği Birimi test kabiliyetleri, zırh ve harp başlığı testleri olmak üzere 
iki ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. Zırh testleri test edilen numunenin tehdit seviyesine göre Kapalı Balistik 
Laboratuvarı’nda (KBL), Şereflikoçhisar’da bulunan Zırhlı Açık Test Alanı’nda (ZATA) veya Karapınar’da bulunan 
ATD Grup K.lığı poligonunda icra edilir. Harp başlığı testleri ise testin amacına göre ZATA veya ATD Grup K.lığı 
poligonunda gerçekleştirilmektedir. 

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından MIL-STD-662, MIL-DTL-12560, MIL-DTL-46100, MIL-DTL-46027 
standartları kapsamında 2015 yılında akredite edilen Kapalı Balistik Laboratuvarı’nda (KBL) aşağıda verilen test 
hizmetleri sunulmaktadır. 

• Akreditasyon kapsamında zırhların V50 balistik limit belirleme testleri,

• NIJ standartlarında personel koruyucu donanım testleri,

• STANAG 2920 standartlarında FSP / Şarapnel benzetimli mermi testleri,

• STANAG /AEP Vol.1, VPAM standartlarında 20 mm kalibreye kadar balistik dayanım testleri,

• 5.56 mm’den 20 mm’ye kadar kalibreye kadar genel balistik dayanım testleri,

• EN standartlarında balistik cam testleri,

• 1500 – 6500 m/s hızlarında barutlu ve gazlı fırlatma sistemleri ile parçacık çarptırma testleri.

Kapalı Balistik Laboratuvarı’ndan Bir Görüntü
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• 5,56 mm 

• 7,62 mm 

• 12,7 mm 

• 14,5 mm 

• 20 mm

Silah Sistemi

KBL ATIŞ POLİGONU SİLAH SİSTEMLERİ

Kapalı Balistik Laboratuvarı atış poligonunda, orta 
kalibreli (5,56-20 mm) mühimmatlar ile çeşitli zırh ve 
personel koruyucu ekipmanlarının balistik dayanım 
testleri gerçekleştirilmektedir. Atış poligonunda icra 
edilen testlerde; çeşitli çaplardaki mühimmatlara 
özel silah sistemleri ve namlular kullanılmaktadır.

Sahip olunan namlu sistemleri ve çeşitli kalibrelerdeki 
fişekler ile testler gerçekleştirilmektedir.
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BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ

SOLID PROPELLANT GUN (SPG) SİLAH SİSTEMİ 

Barutlu fırlatma sistemi olarak bilinen SPG Silah 
Sistemi; yüksek hızlara çıkabilen, 30 mm çapında 
sabotlu penetratörün fırlatılması ile özellikle 
topçu mühimmatlarının zırhlar üzerindeki 
etkilerinin araştırılmasında kullanılmaktadır.

• Azami Penetratör Hızı:  ~ 2000 m/s 

(Penetratör tipine bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir).

• Azami Numune Büyüklüğü:  30x30cm

• Azami Numune Ağırlığı:  50 kg

SPG Silah Sistemi

SPG Numune Kabini
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GAS GUN (GG) SİLAH SİSTEMİ

Gazlı fırlatma sistemi olarak bilinen Gas Gun 
Silah Sistemi; çok yüksek hızlara çıkabilen, 
kullanılan namlu sistemine göre 30 mm, 50 mm 
ve 100 mm çaplarında sabotlu penetratör atışları 
gerçekleştirebilen fırlatma sistemidir.  

• Azami Penetratör Hızı:   6500 m/s

• Azami Numune Büyüklüğü:   50x50cm

• Azami Numune Ağırlığı:   80 kg

Gas Gun Silah Sistemi
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CE TESTLERİ 

Kimyasal enerjili (CE) mühimmatların statik patlatma testleri CE test alanında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 
patlatma hücresi ve Gas Gun patlatma haznesinde 250 gr TNT eşleniğine kadar mühimmatların patlatma testleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu testlerde kamera görüntüleri, basınç verileri, şok ve ivme verileri toplanmaktadır. 

CE Test AlanıGas Gun Patlama Haznesi

BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ
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PATLATMA HÜCRESİ KV-250M4

Patlama Hücresi

• Azami 250 gr TNT

• Ağırlık:  2 ton

• Boş hacim:  680 l

• 6 Fiber optik giriş

• 2 sensör veya kamera gözlem portu

• Plexiglass kullanılması durumunda azami 100 gr TNT

• Elektrikli ateşleme sistemi: Azami 40 kV, 1000 A

•Detonasyon hızı ve ateşleme sistemi: Yüksek 

detonasyon hızı ölçme kabiliyeti ve emniyetli yüksek 

ateşleme kabiliyeti.
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ZIRHLI AÇIK TEST ALANI (ZATA) TEST HİZMETLERİ

KİNETİK ENERJİLİ TESTLER

ZATA’da kinetik enerjili testler kapsamında zırh 
numunelerinin topçu tehditlerine karşı, hafif ve 
ağır zırhlı araçların ise çeşitli kalibreli tehditlere 
karşı balistik testleri gerçekleştirilmektedir. 
Kinetik enerjili testler kapsamında aşağıda 
verilen test hizmetleri sunulmaktadır.

•Top atışıları 105 mm, 120 mm kalibrelerinde,

• Tanksavar, uçaksavar ve tüfek tehditlerini temsil 
eden testler 30 mm, 20 mm, 12.7 mm, 7.62 mm 
ve 5.56 mm kalibrelerinde ve hız ölçümleri ilk hız 
ölçüm radarı ile yapılmaktadır.

KİMYASAL ENERJİLİ TESTLER

ZATA’da kimyasal enerjili testler kapsamında hafif zırhlı 
araçların ve tankların testleri gerçekleştirilmektedir. 
Hafif zırhlı ve zırhlı araçların mayın ve el yapımı 
patlayıcı tehditlerine karşı testleri, tankların çeşitli anti 
tank mühimmatlarına karşı statik ateşleme testleri ve 
belirli mühimmatların ise dinamik ateşleme testleri 
icra edilmektedir. Kimyasal enerjili testler kapsamında 
aşağıda verilen test hizmetleri sunulmaktadır.

•Anti tank mühimmatlarının statik ve dinamik (belirli 
mühimmatlarda) ateşleme testleri,

•Flash X-Ray ile anti tank mühimmatlarının etkinliğinin 
görüntülenmesi,
• Hafif Zırhlı Araçların Dummy Hybrid III Mankeni ile 
Mayın Patlatma Testleri (Azami 150 kg TNT)

• El yapımı patlayıcı (EYP) testleri gerçekleştirilmektedir

Zırhlı Açık Test Alanı’ndan Bir Görünüm

BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ
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• Çıkış Voltajı:    100-300 kV

• Azami Çıkış Akımı:   10 kA

• Giriş Gücü:  115/230 VAC, 10A, 50/60 Hz

• Basınç Aralığı:    0-400 kPa

• Kullanılan Gaz Tipleri:   Kuru Hava, SF6

Flash X-Ray Test Sistemi 

FLASH X-RAY TEST SİSTEMİ

Flash X-Ray Testleri ile patlayıcı maddeler dahil 
olmak üzere her türlü balistik materyalin nano 
saniye mertebesinde görüntüleri çekilebilmekte, 
numunelerin veya materyallerin uçuş halinde X-Ray 
görüntüleri de alınabilmektedir.  Sistem mobil özelliğe 
sahip olup test bölgesine nakledilebilinmektedir.

Flash X-Ray Film Görüntüsü
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HYBRID lll DUMMY TEST DÜZENEĞİ 

Hybrid III Dummy Test Düzeneği; özellikle 
hafif zırhlı araçların mayın tehditlerine karşı 
gerçekleştirilen testlerde araç içerisindeki 
personelin maruz kaldığı etkiyi ölçmek 
amaçlı kullanılmaktadır. Manken üzerinde yer 
alan çeşitli sensörler ile çarpma ve patlama 
senaryolarının insan vücudu üzerindeki fiziksel 
etkileri incelenmektedir.  

• Toplam Ağırlık:   77 kg

• Oturur Pozisyon Yüksekliği:  883,9 mm

• 8 adet Yük Ölçer Sensör

• 9 adet İvme Ölçer

• 32 Kanallı Veri Toplama Sistemi

HYBRID lll 50% MALE DUMMY TEST DÜZENEĞİ

BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ
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DUYARSIZLIK TEST TİPLERİ

• Yavaş Yanma,

• Hızlı Yanma,

• Kurşun Çarpması,

• Parçacık Çarpması,

• Etkileşimli Patlama,

• Düşürme Testleri.

Kurşun Çarpması Tekli veya Senkronize 3’lü Silah 
Duyarsızlık Test Düzeneği

ENERJİK MALZEMELER TAHRİBATLI TESTLER

HARP BAŞLIĞI DUYARSIZLIK TESTLERİ

Konya Karapınar’da bulunan Atış Test Değerlendirme 
Merkezi’nde harp başlıklarının arena ve enerjik 
materyallerin duyarsızlık ve etkinlik testleri ile 
mühimmatların namlu çıkış hızı ve yörünge ölçüm 
testleri gerçekleştirilmektedir.

Harp başlığının ve enerjik materyallerin ömür 
döngüsü boyunca maruz kalabileceği etkilere 
karşı duyarsızlığının ölçüldüğü testlerdir. Testlerde 
yüksek hızlı kameralar ve ilk hız ölçüm radarları 
kullanılmaktadır.
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HARP BAŞLIĞI ETKİNLİK (ARENA) TESTLERİ

Harp başlıklarının belirli mesafelerde yarattığı parçacık ve basınç etkilerinin incelendiği testlerdir.

Harp Başlığı Etkinlik Testi 

BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ
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ESD Test Cihazı 

ELEKTRO STATİK BOŞALIM (ESD) TESTLERİ

Patlayıcı ve yakıt numunelerinin statik elektriğe karşı duyarlılığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen testlerdir. 
Numunelerin 5-30 kV aralığında statik elektrik atlamalarına maruz bırakılarak ölçümler gerçekleştirilmektedir.

 DİĞER TEST HİZMETLERİ
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SU ALTI STATİK PATLATMA TESTLERİ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan tesislerde su altında azami 18 m derinlikte harp başlığı 
patlatma testleri gerçekleştirilmektedir. Su altı kullanımına uygun ekipmanlar ile basınç, ses ve görüntü 
verileri toplanmaktadır.

Su Altı Patlatma Test Düzeneği

BALİSTİK KORUMA TEST HİZMETLERİ
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ULUSAL ve ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ
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ULUSAL ve ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ
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ULUSAL ve ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ
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ULUSAL ve ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ
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ULUSAL ve ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ



23

ULUSAL ve ULUSLARARASI SERTİFİKALARIMIZ
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