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Toz Metalurjisi Parçacık boyutu

 Parçacık boyutu değişimi. Mühendislik malzemelerinin günlük nesnelerin 

boyutları ile karşılaştırılması.

 Genel olarak parçacık boyutu için kullanılan birim mikrometredir.

 TM için kullanılan partikül boyut aralığı genellikle 0,1 – 200 mm 

aralığındadır.

 Genel olarak seramik partiküller daha küçük boyutludur.
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Tozların yanıcılık ve zehirleyicilik özellikleri olabilir. Bu nedenler toz

metalurjisi ile ilgilenenlerin dikkatli olması gerekebilir. Yüzey alanı fazla olan

tozlarda patlama riski vardır!!!!

Serbest havanın 1 m3’ünde 40 gr dan fazla ince Al ve Mg tozları bulunursa

bunların patlama ile yanması için yeterdir



 Sıkıştırılabilirlik: Gaz özelliği

 Fakat deformasyon sonunda katılar gibi 
davranırlar. Basınç ?

 Akışkan : Sıvı özelliği

 Mukavim : Katı Özelliği

 Ham - yeşil ?
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Partikül boyutu terimini tanımlamak zordur, çünkü

yalnızca küresel şekilli partiküller tek başına çap

ölçüsüyle tanımlanabilir. Endüstride kullanılan

tozların çoğu küresel değildir. Bu yüzden, partikül

boyutunu karakterize etmek için partiküllerin nicel

olarak ifade edilebilir, uzunluk, hacim veya kütle,

yüzey veya izdüşüm alanı gibi belirli fiziksel

özellikleri kullanılır.



 Tozun iç yapısı, geleneksel malzeme karakterizasyonuna benzer şekildedir. 

Tozlarında kesit görüntüleri üzerinden bir çok özellik yorumlanabilir. 

 Örnek olarak, büyük boyutlu döküm numuneleri gibi, mikrometre boyutlu

parçacıklarında kesit görüntüleri, iç gözenekler, segregasyon, kalıntılar açısından iyi

bir gösterge oluşturabilir. Tozlar dış görünümleri açısından küresel gözükseler de iç

görünüm önemli miktarlarda gözenek olduğunu gösterebilir. Bu iç gözenekler de

paketlenme yoğunluğunu düşürürler.
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Tozun iç yapısını gözlemek için, toz önce epoksi reçine ile karıştırılır. Parçacıklar

reçinenin katılaşması esnasında yerleşir. Ardından yapılan parlatma ve dağlama

işlemi ile iç yapı karakterize edilebilir.

SEM bu aşamada toz karakterizasyonu için vaz geçilmez bir yardımcıdır. 

Toz Metalurjisi Toz Karakterizasyonu



 Tozlar kimyaları açısından 3 gruba ayrılır.

 Elementel tozlar: yüksek saflıkta malzemelerdir.  Yapılan analizler daha çok içerdikleri safsızların 

miktarı ile kıyaslanır. En önemlilerden biri oksijendir.

 Ön karışımlı tozlar: iki veya daha fazla farklı tozun birleşmesi ile oluşur.  Örnek olarak ısıtıldığında 

bronzu oluşturan karıştırılmış bakır ve kalay tozlarıdır. 

 Tamamen bileşik haline getirilen tozlar, tek bir parçacığı oluşturan bileşenlerin tamamını içerir. 
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 Toz yapısına, üretim yöntemine ve bileşimine göre proses sırasındaki

davranışları farklılık gösterir. Bu nihai özellikleride etkiler.

 Yumuşak toz, sert toz?
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 Toz metalurjik ürünlerin nihai özellikleri büyük ölçüde başlangıç tozunun 
özelliklerine bağlıdır.

 Bazı önemli özellik ve karakteristikler

 Kimya ve saflık

 Partikül boyutu

 Boyut dağılımı

 Partikül şekli

 Ön alaşımlı tozların avantajı

 Her bir toz istenen kompozisyona sahiptir
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 Toz metalurjik ürünlerin nihai özellikleri büyük ölçüde başlangıç tozunun özelliklerine bağlıdır.

 Tüm kütleden ziyade tozların özellikleri yüzeyleri üzerinden karakterize edilir. 

 Özellikle kirlilik bakımından yüzeyler incelenmelidir.

 Yüzey kirliliği, oksijen, nem veya diğer uçuculardan kaynaklanabilir. 

 Bu yüzey kirliliği indirgeme testi sonrası ağırlık kaybı ile belirlenir. Toz hidrojen atmosferinde ısıtılır 

ve oksitlerin ve indirgenebilir bileşenlerin olşuturduğu % ağırlık kaybı ölçülerek belirlenir. 
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 Özetle,

 Şekil detayları açısından SEM

 Akış, sürtünme özellikleri sürtünme testleri 

 Gözenekler, ikincil fazlar için metalografi yeterli olacaktır.


