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Bu işlemde ergimiş metal, küçük

damlacıklara parçalanır ve damlacıklar

birbirleri ile veya katı yüzeyle temasa

geçmeden hızlıca soğutulur. Bu yöntemde,

ergimiş metal yüksek enerjili gaz veya sıvı

çarpmasına, ultrason, merkezkaç veya bazı

diğer mekanik etkilere maruz bırakarak

sıvı metali daha küçük parçalara

ayrılmaktadır. En yaygın kullanılan

atomizasyon yöntemleri su ve gaz

atomizasyonudur. Sonuç olarak bir

atomize ortamda veya ilave soğuma etkisi

altında hızlıca soğuyan ergimiş metal

damlacıklar halinde dağılır.
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Atomizasyon bir sıvı metalin 100 – 150 µm’ dan daha küçük boyutlarda sıvı damlacıklar

oluşturacak şekilde parçalanması ve bu parçacıkların ani ve aşırı soğumasıyla toz haline

gelmesidir. Ergiyik haldeki metal demetini farklı boyutlarda çok sayıda damlacıklara ayırır.

Damlacıklar daha sonra katılaşarak metal tozlarını oluştururlar. Atomizasyon tekniği genel

olarak ergitme, atomize etme, katılaşma gibi üç ana bölüme ayrılır.

İ. SOMUNKIRAN, ‘Kobalt Esaslı Alaşımların Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretimi, Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerin Araştırılması’, DR. Tezi, , Fırat

Üniversitesi Fen Bil. Enst., Elazığ, 2006.

M. SÖYLER, ‘Toz Metalurjisi ve Uygulamaları’ , YL. Tezi, Gebze Yüksek Tekn. Enst., Kocaeli, 2007

Bu sitemlerde ergiyik banyo için bir potaya ihtiyaç duyulup duyulmadığı çok önemlidir.

Potalar, atomizasyonlu sistemlerde yapı kirlenmelerinin ana kaynaklarından biridir. İkinci

önemli kriter ise ısı kaynağıdır. Metalurjik uygulamalarda bilinen tüm ergitme teknikleri;

örneğin, indüksiyon, ark, plazma ve elektron ısını ergitmesi yöntemi uygulanabilir. Arkla

ergitmede olduğu gibi bunlardan bazıları da yeni kirlenmelere yol açabilir.
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Soğuma hızı; katılaşma ve soğuma aşamalarında en önemli faktördür. Bu, sıvı damlacığın veya

katı toz partikülün boyutları ve ayrıca partikül ile onu çevreleyen atmosfer arasındaki ısı

transferinin şekli ile yakından ilgilidir. Çekirdeklenmeye müteakip alt soğuma ve soğuma hızı ile

damlaların temas etmeden katılaşmasına izin veren atomizasyon ünitesinin tasarımı ve boyutları

partikül mikro yapısını belirleyen faktörlerdir. Jet tasarımı ve konfigürasyonu, akan sıvının

kalınlığı ve diğer bazı parametreler değiştirilmek suretiyle partikül boyut dağılımını istenilen

oranlarda değiştirmek mümkün olabilmektedir.

İçeriği oluşturan tüm bileşiklerin ergimiş halde bulunması nedeniyle atomizasyon yöntemi,

özellikle alaşımlı tozların üretiminde çok kullanışlıdır. Bu yolla tüm toz partikülleri aynı kimyasal

bileşime sahip olurlar.
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Katılaşma hızı ağırlıklı olarak partikül şekline etki etmektedir. Prensipte ergitilebilen tüm metallere uygulanabilmekle

beraber daha çok demir ve bakıra ve ayrıca takım çelikleri, alaşımlı çelikler, pirinç, bronz ve düşük ergime sıcaklığına

sahip aluminyum, kalay gibi metallere de uygulanmaktadır.

Kolayca oksitlenebilen alaşımlar koruyucu pasif gaz özellikle argon ortamında atomize edilmelidir.

Malzeme Yöntem
Takım çelikleri Su atomizasyonu, Gaz atomizasyonu, Santrifüj yöntemi

Aluminyum Vakum atomizasyonu
Sementit Karpid (WC – Co) Mekanik öğütme

Kompozitler Mekanik alaşımlama, Plazma atomizasyon
Bakır Elektrolitik, Su atomizasyonu, Gaz atomizasyonu, Kimyasal Yöntemler

Bakır alaşımları (Pirinç) Su atomizasyonu, Gaz atomizasyonu
Altın Elektrolitik, Su atomizasyonu, Kimyasal yöntemler
Çelik Su atomizasyonu, Gaz atomizasyonu, Santrifüj Yöntemi
Nikel Gaz atomizasyonu, su atomizasyonu
Gümüş Su atomizasyonu, elektrolitik, Kimyasal Yöntemler
Titanyum Kimyasal yöntemler, santrifüj yöntemi
Refraktör metaller (W) Kimyasal yöntemler

Süperalaşımlar Mekanik alaşımlama, Gaz atomizasyonu, Santrifüj yöntemi
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Geleneksel döküm yöntemleriyle elde edilemeyen faz ve mikroyapıları oluşturmak amacıyla sıvı metalin

102 K/s’ den daha büyük hızla soğutulması işlemi hızlı katılaştırma olarak tanımlanabilir. Hızlı

katılaştırmanın temel prensibi, malzemenin ergiyik haline geldikten sonra, ani olarak, yüksek termal

iletkenliğe sahip soğuk bir alt yüzeye düşürülerek, ergiyikten hızla ısı transfer edilmesi ile katılaşma

süresinin mümkün oldukça az olmasını sağlamaktır.

Hızlı katılaştırma teknolojisi (HKT) ile birlikte alaşım dizaynı, bileşim ve mikroyapı alanında yeni bir çığır

açılmıştır. Bu yöntemle üretilen ürünlerin sahip oldukları üstünlükler şunlardır:

 Çekme ve akma dayanımı artar,

 Yorulma dayanımı artar,

 Korozyon dayanımı iyileşir,

 Manyetik özellikler iyileşir

 Elastiklik modülü yükselir.

Hızlı katılaştırma işleminde soğuma hızı genellikle 103–106 K/s arasında olmakla beraber özel şartlar

altında 109 K/s gibi yüksek soğuma hızına ulaşılabilmektedir.

G. USTA, ‘ Su jeti Soğutmalı Döner Disk Atomizasyonu Yöntemiyle Hızlı Katılaşmış Bronz Alaşımı Toz ve Şerit üretiminin İncelenmesi’, YL Tezi, Karadeniz

Tekn. Ün. Fen Bil. Enst., Trabzon, 2009
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Hızlı katılaştırmanın gerçekleştirilebilmesi için;

i. Katılaşan malzeme en az bir yönde küçük boyuta veya büyük bir yüzey/hacim oranına sahip olmalıdır. Bu

boyut bazen 10-50 μm kadar küçük olabileceği gibi, en az 10² K/s’lik soğuma hızını sağlayacak şekilde

birkaç yüz mikron mertebesinde de olabilir.

ii. Katılaşan malzemeden ısının çok kısa zamanda alınmasına imkan veren soğutma şartları olmalıdır.

Hızlı katılaştırma ile malzemenin iç yapısında meydana gelen değişmeler şunlardır:

i. Mikro ve makro segregasyon azalır: Normal soğuma hızlarında segregasyon sonucu oluşan fazlar ortadan

kalkar.

ii. Katı haldeki çözünürlük miktarları ve sınırları genişler. Bunun olabilmesi için soğuma hızının belli bir

değerin üzerinde olması gerekir.

iii. İçyapıda bulunan ikincil fazların büyüklüğü, şekli ve dağılımı değişir: Tane büyüklüğü, ikincil dendrit kol

aralığı ve çökelen faz parçacıklarının ve dispersoidlerin boyutları küçülür.

iv. Camsı yapıda veya nano boyutta tane yapısına sahip alaşımlar üretilebilir. Camsı yapıların oluşabilmesi

için soğuma hızının 105 K/s’ nin üzerinde olması gerekir. Camsı yapıda segregasyon oluşmaz.
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Kritik bir sıcaklık noktasında yüzey gerilmesi ve viskoziteyi etkileyen damlacık sıcaklığı, soğuma hızı, damlacık

boyutu ve atomizasyon odasındaki diğer kimyasal reaksiyonlar kritik öneme sahiptir. Eğer, damlacığın

küreselleşme süresi (Tsph) katılaşma süresinden (Tsol) kısa ise, damlacık küreselleşme eğilimindedir. Diğer

taraftan küreselleşme süresi katılaşma süresinden daha uzun ise, damlacık düzensiz şekilli olarak katılaşır.

Hızlı katılaştırma yöntemleri ile soğuma

hızına bağlı olarak çok ince mikroyapılı veya

amorf yapılı ürünler üretilebilir. Bu ürünler

genellikle mikron ile ölçülebilen kalınlık

veya boyutta olup toz, şerit, folyo, elyaf,

flaman, lamel, pul, kaplama veya tel

formunda olabilir. Bunlar, daha sonra

uygulanan presleme, ekstrüzyon, dövme, ısıl

işlem vb. gibi T/M üretim aşamalarından

geçerek nihai parça elde edilir. Soğuma hızı

arttıkça, şekilde gösterildiği gibi, aşırı

soğuma miktarı da artar ve sırasıyla

dendritik, eşeksenli, mikrokristalli,

nanokristalli ve amorf yapılar elde edilebilir.
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Uygulamanın genel prensibi; ergiyik metal tandiş denilen

depodan nozul sayesinde, yüksek basınçlı su püskürtülen

atomizasyon tankına aktarılır. Yüksek basınçlı su ortamında

çarpışmanın etkisiyle oluşan toz tanecikleri tankın dibine

çöker. Endüstriyel manada düşük kuruluş ve işletme giderleri

nedeniyle, atomizasyonla toz üretim yönteminde su jeti sıvı

atomizasyonu üretim miktarı açısından kullanılan en yaygın

toz üretim yöntemidir. Ancak toz yüzeyinde oluşan oksitlenme

bu metodun problemi olarak görülebilir.

O. D. NEIKOV, S. S. NABOYCHENCO, G. DOWSON, ‘Handbook of Non-Ferrious Metal Powders Technologies and Applications’, Elsilver, Oxford, UK, 2009.

Pota çıkış ağzını terk eden ergiyik metal düşey yönde akıtılırken,

yüksek basınçlı ve özel tasarımlı su jetleri ile parçalanır. Suyun basıncı

5 – 20 MPa arasında iken ortalama partikül boyutu 30–50 µm, 50–150

MPa arasında iken 1 – 20 µm arasında değişebilir.
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O. D. NEIKOV, S. S. NABOYCHENCO, G. DOWSON, ‘Handbook of Non-Ferrious Metal Powders Technologies and Applications’, Elsilver, Oxford, UK, 2009.

En küçük toz boyutu patlatma mekanizması ile elde edilir.
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- Ortalama partikül çapı 30-1000 μm arasındadır.

- Yöntem parametrelerinin değiştirilmesi suretiyle toz şekli farklılık gösterebilir.

- Tipik toz şekli düzensizdir.

- Atomize edilen metal ve kullanılan suyun reaksiyonu ise sistemin dezavantajlarındandır. Bu nedenle

yöntem, oksijenin sorun olmadığı veya küçük miktarlarda oksijenin önemsenmediği ya da sistemden

atomizasyon sonrası işlemlerle kolayca uzaklaştırılabildiği metal ve alaşımlarda kullanılabilir. Örneğin

demir ve düşük alaşımlı çelik tozları sulu atomizasyon sonrası hidrojen içeren atmosfer ortamlarında

redüklenir.

- Kirlilik gidermek için yapılan ısıl işlem ile topaklanma oluşabilir, bunun telafisi için öğütme gerekebilir.

Oksijen problemine karşı son zamanlarda sentetik yağlar suyun yerini almıştır. Bu yolla üretilen tozlar pahalıdır.

Ancak bu durumda da üretilen tozların bileşimine yağdan kaynaklanan karbon girişi olmaktadır. Bu nedenle

fazla karbonun üretim sonrası sistemden uzaklaştırılması ek maliyet getirmektedir.
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Metal akış debisi (tek nozul) :1 – 90 kg/dk Su akış debisi : Bir kg toz için 5 kg su 

Su akış hızı   :10 – 500 m/s Su basıncı   :5 – 150 MPa 

Metal kızgınlığı  : metalin ergime noktası üstünde, 75 – 170 °C 

 
Oksijen kapma problemi olmasına

rağmen su atomizasyonun gaz veya diğer

atomizasyon tekniklerinden daha tercih

edilebilir olduğu durumlar vardır. Yüksek

soğuma hızı sağlaması ile bu durum

açıklanabilir. Dolayısı ile başarılı bir

şekilde oksijen oranının rahatsız edici

olmadığı durumlarda su atomizasyonu ile

üretim gerçekleştirilebilir.

 

 

Y. LIU, S. NIU, Y. ZHU, Y. HE, ‘Preparation of Amorphous Fe-based Magnetic Powder by Water Atomization’ , Powder Technology, 36–40, 2011
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Deney 1 Deney 2 Deney 3

Su basıncı 50 bar 100 bar 195 bar

Partikül boyutu (D10) mm 28,3 14,2 7,8

Partikül boyutu (D50) mm 90,5 44,1 22,5

Partikül boyutu (D90) mm 238 121,6 67,3
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Hava, azot, argon ve helyumun sıvı metal demetini

parçalayan gaz olarak kullanılması gaz atomizasyonu olarak

adlandırılır. Sıvı metal nozul çıkışında parfümün

püskürtülmesi şeklinde parçalanır. Sıvı metal damlacıkları

parçalanma sonrasında küreselleşir, soğur ve katılaşarak,

tipik tane boyutu dağılımları çoğunlukla 10 mikronun

üzerindedir.

Yüksek sıcaklıkta ergiyen metaller için, tozların

oksitlenmesini önlemek için asal gaz ile doldurulmuş düşey

sistemler kullanılır. Bu tip ünitelerde metal, indüksiyon fırını

ile ergime sıcaklığının çok üzerinde bir sıcaklığa kadar ısıtılır

ve nozul içersine akıtılır. Atomizasyon kulesi damlacıkların

hazne çeperine çarpmadan katılaşmasına imkan verecek

şekilde olmalıdır. Kuleler paslanmaz çelikten imal edilirler.

Atomizasyon işleminde kullanılan gazın kule iç basıncını

yükseltmesine engel olmak için bu gazın kule dışına tahliyesi

önemlidir. Bu amaçla siklon kullanılır. Siklon aynı zamanda

ince tozların tutulması amacıyla da kullanılır.
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Gaz atomizasyonunda ergimiş metal kendisini

parçalamak isteyen bir kuvvetle karşılaştığında 5

adımda proses tamamlanır.

Atomizasyon gazının ergimiş metale çarpması ile stabil

olmayan ergiyik bölgenin-bulutunun oluşması

İlk aşamanın sonucunda ligament şekilli partiküllerin

oluşması

Birincil atomizasyon şeklinde tarif edilebilecek olan

ligamentlerin dropletlere parçalanması

İkincil atomizasyon olarak tanımlanabilecek olan 

dropletlerin daha küçük partiküllere parçalanması

Nihai aşama ise uyduların oluşması
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Gaz atomizasyonunda tozun özelliklerini

belirleyen ana faktörler gaz türü,

atmosfer, sıvı metal sıcaklığı, sıvı

metalin nozula girdiği andaki viskozitesi,

alaşımın türü, sıvı metal akış debisi, gaz

basıncı, gaz debisi ve hızı, nozul

geometrisi ve gaz sıcaklığıdır.

Viskozitenin morfoloji üzerine etkisi

şekilde gösterilmiştir.

Graco Inc., “ Atomization”, Form no:321-027, 8, Minneapolis, (1995). 


