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PLASTİK EKSTRÜZYON NEDİR? 

Uzunlukları belli olmayan, fakat kesitleri sabit olan levha, film, boru, çubuk gibi yarı 

mamullerin işlendiği bir plastik işleme yöntemidir. Plastik film ekstrüzyon makinesi; ambalaj, 

poşet, sera örtüleri vb. film ürünlerin kesiksiz olarak üretiminde kullanılan plastik işleme 

makineleridir. 

 

 

EKSTRÜZYON MAKİNASININ YAPISI NASILDIR? 

 

 

 

Ekstrüzyonla işlem safhaları 

1. Toz veya granül haldeki “reçine” besleme hunisine konur. 

2. Toz veya granül, ısıtma silindirine gelir, “ekstrüzyon vidası’’ ile ileri itilirken aldığı ısı veya 

sürtünme sonucu yumuşar ve erir. 



3. Silindir ucunda belli miktar depolanır. Kalıptan geçmeye zorlanır. 

4. Kalıptan çıkan ürün “kalıp içinin” şeklini almıştır. 

5. Düzenli bir “soğutma sisteminden geçirilir. 

6. ”Ölçü kontrolü” ve “Uzunluk ayarı” yapılır. İstenilen uzunlukta “kesilir”. 

7. “Konveyör” veya başka bir sistemle ürün uzaklaştırılır. 

 

EKSTRÜZYON MAKİNASININ PARÇALARI: 

1.Ekstrüzyon vidası: Bu vidanın çapı (D) , silindir kovan uzunluğu da L olsun. Bu vidanın 

hatvesi, helis açısı, şekli makinanın çalışmasını etkiler. Ayrıca, “(L /D) Oranı” çok önemlidir. 

L/D > 24 olan vidalar çok kaliteli eriyik sağlarlar. Eğer katkı maddeleri ilave edilirse; L/D > 

30 Oranı tercih edilir. Kauçuklar ekstrüze edilirlerse; L/D > 20 oranı kafi gelir. 

 

Basma oranı =(Besleme diş derinliği /taşıma diş derinliği) Bu oran genellikle; 1:2,4 veya 1:3,2 

olması gerekir. 

 

EKSTRÜZYON 

* Eğer büyük çaplı vidalarda “besleme diş derinliği” çok derin olmaz ve de “uzunluğu” 

yeterli olmazsa, düşük viskoziteli plastikler için çıkışta yeterli basınç oluşmaz. 

* Eğer “taşıma kanalı” çok sığ olursa, yüksek viskoziteli plastiklerde aşırı ısınma olur. 

 

 

 

 

 



NE ZAMAN İKİ VEYA DAHA FAZLA EKSTRÜZYON VİDASI KULLANILIR? 

Kalıplama basıncını yükseltmek ve daha iyi karışım elde etmek istendiği zaman iki veya daha 

fazla olan vidalar kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

* Nem, plastikler de ürün kalitesini bozar. Nem almak masraflı ve uzun sürdüğünden “özel 

vida sistemi” ile ve açılan “havalandırma deliğinden” su buharı şeklinde alınır. 

* Plastiğin içinde yağ, yumuşatıcı konmuşsa bunların karıştırılması üstte, ısıtıp basılmaları 

altta yapılıp iki kademeli sistemlerde olabilir. 

* Ürün kalitesini “elekler” ve “yerleştirme biçimleri” de etkiler. Elek delikli bir plakadır ve 

reçinenin kalıba girmeden önce reçine içindeki basıncı eşitler. 

 

2. Ekstrüzyon kalıpları: İstenilen ürün kesitine göre; kalıplar: 

a)- Dairesel kesitli çubuklar için 

b)-Borular için 

c)-Düz kesitler için, 

d)-Kablolar için, 

e)-Özel uygulamalar için şeklinde bulunurlar. 



 Çubuk ekstrüzyon kalıpları: 

Bu kalıplar “ön şekillendirme” ve “tam şekillendirme” bölümlerinden oluşur. Bu tür bir yapı, 

reçinenin sürekli akması, kopmaması içindir. Bu sayede laminar bir plastik akış sağlanır. 

 

Çubuk Exkrüzyon Kalıbı 

 

Bu kalıp içinine giren plastik hızı için v = 4 Q /π.r3 formülü kullanılır. 

 

 

 Ekstrüzyon boru kalıpları: 

Çalışırken hangi helezon kullanılacak ve hangi sıcaklıkta çalışılacak en iyi plastik uzmanı 

bilecektir. Ekstrüderden çıkan boru sıcaktır. Önce soğutulur, özel kalıplar ve merdane ile 

ölçüler sağlanır. Boru ayrıca dıştan hava ile de soğutulur. Boruyu taşıyan konveyörün hızı, 

çıkan boru hızı ile uyumlu olmalıdır. Taşıyıcı hızı fazla olursa, boru gerilir, uzar, incelir. 

Yavaş olursa, boru ezilir, dürülür, büzülür. Esnek borular makaralara sarılırken, sert borular 

kesilirler. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekstrüzyon levha-film üreten kalıpları: 

1. Düz levha ekstrüzyonu:  

* Bu yöntemle film ve levhalar üretilir. 

* Plastik levha dışarıya iki şekilde alınır. 

a)- Levha su banyosuna alınır, sonra sarılıp kesilir. 

b)- Levha soğutulmuş iki silindir arasından geçirilerek soğutulur, rule yapılır ve tabakalar 

halinde kesilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



2. Üfleyerek (TUBULAR) boru ekstrüzyonu: 

Özel tasarımlı kalıplar kullanılır. Bu kalıplar aşağıya veya yukarıya yönlenmiş şekilde olabilir. 

Boru kesiti 10cm ile 25 cm arasında değişir. Kalıba içten hava üflenir. Kalıptan çıkan ince 

film boru silindirler arasından geçer ve yayılır. İstenen genişlik elde edilince daha fazla hava 

üflenmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yolla 0,01 mm ile 0,06 mm arasındaki kalınlıklarda film üretilir. 

 

TEL VE KABLONUN PLASTİKLE KAPLANMASI 

 



Plastikler, teller için birer yalıtım malzemesidir. Tel helezon vida içerisinden veya köşeli 

ekstruder kafasından dışarı çekilir. 

a)-Basınçlı kaplamada yaklaşık 500 bar basınç uygulanır. Tel hızı 00-1200 m/dk.’dır.  

b)-Tüp kaplamada ise kalıptan bir tüp gibi çıkan reçine kabloya yapışır. 

 

Tel kaplamada görülen yüksek hızlar helezon ucundaki kısımda aşınmalara sebep olur. 

 

EKSTRÜZYON PROFİL KALIPLARI 

Profil üretimi zordur. Çünkü hem çok çeşitlidirler. Hem de karmaşıktırlar. 

* Boyut doğruluğu, şekil doğruluğu, yüzey görüntüsü ve standarda uygunluğu müşteri 

isteğidir. Bunun için; 

- Mümkünse kesitler basit olmalı, 

- Kalıptan sıcak çıkan kesitler bir müddet sağlam kalmalı 

- Malzeme yığılması olmamalı, iç boşluklar çok küçük olmamalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstrüzyon profillerinin % 80 i’ PVC dir. Bazıları da PA ve PMMA‘dır. 



CO-EKSTRÜZYON PROSESİ 

İki veya daha fazla fakat farklı reçinelerden tek bir ürün elde etme işlemine co-ekstrüzyon 

işlemi adı verilir. 

* Örnek: Darbeye mukavemetli bir polistiren ince bir ABS tabakası ile kaplanarak ısıl işlemle 

şekillendirmeye uygun plastik elde edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRÜZYON’DA SOĞUTMA VE KALİBRASYON 

Kalıptan çıkan ürün hala yumuşaktır. Etrafından soğutma suyu geçirilmiş bir ölçümleme 

kalıbından geçirilirse ürün son şeklini alır. 

* Bazı basit ekstrüzyon ürünlerinde kalibre kalıbı kullanılmaz, soğutma için de hava üfleme, 

kalıp içinde soğutma, rulolarla soğutma su banyosun da soğutma yöntemleri uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRÜZYONLA ŞİŞİRME PROSESİ 

Ekstrüzyonla şişirme (Klasik yöntem) 

Şişe, bidon, kap gibi içi boş olan ürünlerin imalatında kullanılan bir plastik işleme yöntemidir. 

Prosesin çalışması: 

* Ekstruder kafasından gelen bal kıvamındaki reçine boru şeklinde “ürün kalıbı” içine iner. 



* Kalıp kapanır ve içine hava üflenir. Ürün kalıp boşluğunun şeklini alır. 

* Ürün katılaşıncaya kadar kalıp içinde kapalı kalır. 

* Kalıp açılır, ürün dışarı alınır. Bu yöntemde erkek ve dişi kalıp bulunmaz, bunun yerine iki 

yarı kalıp plaka vardır. 

* İki yarı kalıp yüksek “kapama kuvvetine maruz kalır. 

* Şişirme işleminde ürünün soğutulması önemlidir. İnce cidarlı ürün kalıba değer değmez 

soğur ama hızlı soğumaz, ısı iletimi yüksek malzemelerden kalıp yapmak gerekir. Dökme 

alüminyum gibi. 

* Şişirme işleminde hava basıncı düşük ama kapama kuvvetleri yüksektir. 

* Havanın kalıp cidarı ile ürün arasında sıkışması şişe yüzeyini bozacağından ince hava 

delikleri gerekir. 

* “Şişirme oranı” önemli bir faktördür. Kalıp içine sarkan ara ürün çapı ile son ürün çapı 

arasındaki farkı ifade eder. Her iki halde hacim aynı olduğu için son ürünün cidar kalınlığını 

etkiler. 

 

Dönel Sürekli Prosesi: Klasik yöntemde anlatılan işlemlerin sürekli hale getirildiği bir 

yöntemdir. 

 



 

EKSTRÜZYON FİLM MAKİNELERİNDE ÜRETİM HATALARI VE GİDERİLMESİ 

 

1.Film Üretim Hataları 

Üretim sonucunda ortaya çıkan ürünün hatasız ve istenen kalitede olmasını isteriz. Ürünün 

özelliğine göre mükemmele yakın, en az hatayla oluşturmaya çalışırız. Bu nedenle üretim 

sırasında ortaya çıkan hataların ortadan kaldırılması gerekir. Bunu gerçekleştirmek için de 

hataların tespit edilmesi, sebeplerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının bilinmesi gerekir. 

Üretim sırasında oluşan hataların çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle hatanın nereden 

kaynaklandığını belirlemek gerekir. Hataların kaynaklandığı temel unsurlar şunlardır: 

 

aklanan hatalar 

andan kaynaklanan hatalar 

 

 

2.Makineden Kaynaklanan Hatalar 

Aynı ürünü elde etmek için yeni veya eski, farklı teknolojilerle üretilmiş, değişik tipte 

makineler kullanılmaktadır. Ayrıca her ham madde ile her makinede aynı özelliklerde ürün 

ortaya çıkarılamamaktadır. Makinenin bazı parça ve kısımlarının eskimesi, iş göremez hâle 

gelmesi, arıza yapması ve bakımının zamanında yapılmaması da üretim hatalarının ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır. 

 

3.Ham Maddeden Kaynaklanan Hatalar 

Üretim ortamını, makineyi iyi bir şekilde hazırlasak bile bazen ham madde özelliklerinden 

kaynaklanan hatalar ortaya çıkabilmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; 



erisine yabancı maddelerin karışması 

 nemli olması 

ım oranlarının uygun olmaması 

 

 Defalarca kullanılan geri dönüşümlü ham maddelerin özelliğini kaybetmiş olması. 

 

4.Çalışandan Kaynaklanan Hatalar 

Makineler tek başlarına üretim yapamaz. Üretim yapmak için makineleri kullanacak, 

kumanda edecek yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Üretim sırasında çalışanlardan 

kaynaklanan hatalar da ortaya çıkmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

anın yeterli üretim ve makine bilgisine sahip olmaması 

alışanın dikkatsiz olması, kendini yeterince işine vermemesi 

anın uygun alet ve cihazları kullanmaması 

 

 

5.Ortamdan Kaynaklanan Hatalar 

Üretim yapılan ortamın uygun koşullara sahip olmamasından dolayı ortaya çıkan ürünlerde 

hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu uygunsuz koşulların tespit edilip ortadan kaldırılması gerekir. 

Ortamdan kaynaklanan hataların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

rtamın ışık durumu 

ımı 

aklık durumu 

 

 

Film Ürünlerinde Oluşan Hatalar ve Giderilmesi 

Film ürünlerde farklı sebeplerle birçok istenmeyen durumla karşılaşılabilir. İstenmeyen bu 

durumların nedenleri ve çözüm yolları aşağıda açıklanmıştır. 

 

1.Balon Zıplaması 

Film üretimi sırasında oluşan balonun kararlı bir yapıya sahip olmaması, sürekli olarak sağa 

sola ve yukarı aşağı titreyerek hareket etmesi durumudur. 



 

Balon Zıplaması 

 

Muhtemel Sebepler  Çözüm ve Öneriler 

Çalışma hızı düşük Vida devrini ve sarma hızını azaltınız 

İşleme sıcaklığı aşırı yüksek İşleme sıcaklığını düşürünüz 

Ortamdaki hava akımı ciddi boyutlarda 

yüksek 

Balonun çevresini hava akımlarına karşı 

koruyacak şekilde kuşatınız, çalışma 

ortamında bulunan açık kapı veya pencereleri 

kapatınız. 

Soğutma havası düzensiz Hava halkası açıklığının çevresi boyunca eşit 

olmasını sağlayınız, soğutma havasının 

sürekli olarak eşit hızda üflenmesini 

sağlayınız. 

Katlama çerçevelerinin konumu hatalı Katlama çerçevelerinin konumunu 

ayarlayınız 

Ekstrüder veya kule titreşiminin balona 

iletilmesi 

Titreşimlerin yalıtımı için gerekli önlemleri 

alınız. 

Şişirme oranı uygun değil Şişirme oranı, hava (soğutma) halkası ve film 

kalınlığına bağlıdır. Ayarlayınız. 

 

 

 

 



2.Yırtılma Mukavemeti Zayıflığı 

Filmin küçük zorlamalarla kolayca yırtılmasıdır. 

 

Yırtılma Mukavemeti Zayıflığı 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Şişirme oranı düşük Şişirme oranını arttırınız. 

Filmde çizgiler mevcut Ekstrüderin kafa dudaklarını temizleyiniz. 

Donma çizgisi çok alçak Donma çizgisini yükseltiniz. 

Çalışma sıcaklığı çok yüksek Çalışma sıcaklığını tavsiye edilen alt sınıra 

kadar düşürünüz. 

Erimeyen tanecikler (jel oluşumu) Ham maddeyi kirlilikten uzak tutunuz.  

Aşırı ısınan bölgeleri kontrol ediniz. 

Vidayı ve elek setini kontrol ediniz. 

 

3. Balon Patlaması 

Film üretimi sırasında film balonunda delikler oluşmasıdır. Oluşan küçük delikler filmin 

ölçülerinin küçülmesine; büyük deliklerse kopmasına neden olur. Filmin kopması durumunda 

makinenin tekrar devreye alınması gerekir. Bu da işçilik, malzeme ve zaman kaybına neden 

olacaktır. 

 

Balon Patlaması 



 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Kirlenmiş (homojenliği bozulmuş) ham 

madde 

Ham maddeyi kirlilikten uzak tutunuz. 

Ham madde erimeyen tanecikler (jel) 

içermektedir. 

Kaliteli ham madde kullanınız. 

Karıştırmanın zayıf olması Mevcut vidayı mümkünse daha iyi karıştırma 

özelliklerine sahip vida ile değiştiriniz. 

Uygun olmayan filtre kullanımı Filtre setini daha küçük gözenekli filtre seti 

ile değiştiriniz. 

Vida ve kafa kirliliği Vidayı çıkartınız, kafayı sökünüz ve tüm 

parçalar temizleyiniz. 

 

4.Filmde İstenmeyen Çizgi Oluşması 

Film yüzeyinde oluşan ve gözle görülen sürekli çiziklerdir. Bu çiziklerin olduğu bölgelerin 

yırtılma mukavemetleri zayıftır. 

 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Kafada birikmiş yanık parçacıklar Kafayı temizleyiniz. 

Kafa basıncı aşırı yüksek Çalışma sıcaklıklarını yükseltiniz. 

Vida devrini düşürünüz. 

Eriyik polimer sıcaklığı düşük Bölge (zone) sıcaklıklarını arttırarak eriyik 

polimerin sıcaklığını yükseltiniz. 

Katlama çerçevesi üzerinde pürüzlü uçlar Filmin sürtündüğü tüm yüzeyleri 

zımparalayınız. 

Sıkıştırma merdanesi yüzeyleri hasarlı Merdane yüzeylerindeki hasarları gideriniz 

ve merdane yüzeyini parlatınız. 



 

5. Kaba Film Yüzeyi Oluşması 

Film yüzeyinin pürüzlü, dalgalı bir yapıya sahip olmasıdır. 

 

 

 

  

 

 

Kaba film yüzeyi oluşması 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Eriyik polimer sıcaklığı düşük İşleme sıcaklığını ve kafa sıcaklığını 

arttırınız. 

Vida devri yüksek Vida devrini düşürünüz. 

Kafa dudakları zedelenmiş Kafa dudaklarını düzgün hâle getiriniz veya 

yenisi ile değiştiriniz. 

 

6.Isıl Yapışma Zayıflığı 

Filmin sıcak yapıştırma sırasında iyi yapı-şamaması, dikişlerin zayıf olması durumudur. 

 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Film yüzeyindeki kirlilik Film yüzeyini başka işlemlerden mümkün 

olduğunca koruyunuz ve bobinleri temiz, 

kuru ortamda saklayınız. 



Isıl yapışma koşulları uygun değil Ham maddenin erime noktasını kontrol 

ediniz ve yapıştırma süresinin azalması 

oranında yapıştırma sıcaklığını arttırınız. 

Film yüzeyi koronalı Isıl yapışmaya tabi tutulacak yüzeylere 

kesinlikle korona vb. yüzey işlemleri 

uygulamayınız. 

 

7.Filmde Kırışıklık Oluşması 

Filmin düzgün ve gergin bir yüzeye sahip olması gerekirken yüzeylerinde kırışıklıkların 

oluşması durumudur. Film daha sonraki işlemlerde muz merdaneden geçirilerek kırışıklıkları 

açılabilir. 

 

Filmde kırışıklık oluşması 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Balonda şekil bozukluğu Film kalınlığının homojen olması için gerekli 

kafa ayarını yapınız. 

Kafa sıcaklığını eriyik polimer sıcaklığına 

eşitleyiniz. 

Soğutma halkasını temizleyiniz. 

Film kalınlığı değişken Film kalınlığı eşit olacak şekilde kafa ayarını 

yapınız. 

Kafa sıcaklığını eriyik polimer sıcaklığına 

eşitleyiniz. 

Sıcaklık dengesizlikleri olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

Soğutma halkasını temizleyiniz. 



Kafa seviye ayarı bozuk Kafaya seviye ayarı yapınız. 

Sıkıştırma merdaneleri seviye ayarı bozuk Sıkıştırma merdanelerine seviye ayarı 

yapınız. 

Balon kararsız Soğutma halkasını ayarlayınız. 

Balonu dıştan mekanik aletlerle 

destekleyiniz. 

Kafa ile sıkıştırma merdaneleri arasında 

uyumsuzluk 

Sıkıştırma merdanelerinin birbiriyle paralel 

ve kafayla aynı düzlemde olmasını 

sağlayınız. 

Sarma gerginliği uygun değil Sarma gerginliğini ayarlayınız. 

Balon çapını sınırlama merdaneleri üzerinde 

pislikler olması 

Merdaneleri temizleyiniz. 

 

8.Erimeyen Tanecikler (Jel) veya Siyah Benek Oluşumu 

Filmin yüzeyinin temiz pürüzsüz ve düzgün olması gerekirken yüzeyde tam erimemiş ham 

madde kalıntıları ve küçük siyah lekelerin bulunması durumudur. 

 

Erimeyen tanecikler (jel) veya siyah benek oluşumu 

 

Muhtemel Sebepler Çözüm ve Öneriler 

Ham maddede harici kirlilik mevcut ya da 

ham madde kalitesi düşük 

Kullanılan ham maddeye başka maddelerin 

karışmasını engelleyiniz. 

Uygun ham madde kullanınız. 



İşleme sıcaklığı çok yüksek Uygun işleme sıcaklığını ayarlayınız. 

Karıştırma yetersiz Mevcut vidayı mümkünse daha iyi karıştırma 

özelliğine sahip vida ile değiştiriniz. 

Vida-kovan arası mesafeyi kontrol ediniz, 

gerekirse vidayı kaplatınız veya yenisi ile 

değiştiriniz. 

Filtrede delinme olup olmadığını kontrol 

ediniz ve gerekirse yenisi ile değiştiriniz 

Filtre setini daha küçük gözenekli filtre seti 

ile değiştiriniz. 

 

 

Kafa veya ekstrüder kirli Kafada biriken pislikleri temizleyiniz. 

Vidayı çıkartıp kafayı açınız ve tüm parçaları 

temizleyiniz. 

Çalışmayan ekstrüderin uzun süre yüksek 

sıcaklıkta bekletilmesi 

Çalışmayan ekstrüderi uzun süre yüksek 

sıcaklıkta bekletmeyiniz. 

Filtre setinin yırtılması Yeni filtre seti ile değiştiriniz. 
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I. TEORİK ALTYAPI 

1. TOZ ÜRETİMİ 

1.1. Tozların Tanımı ve Özellikleri 

Toz, boyutu 1 mm’den daha küçük, ince olarak bölünmüş katı parçacıklardır.  Tozlar 

genel olarak metaliktir. Toz, parçacıkların toplamı olup tozları oluşturmak için parçacıklar 

karıştırılır. Parça üretimi esnasında ise tozlar, bağlanarak bir katı oluşturur ve başlangıçtaki 

özelliklerini kaybederler.  

Tozların Özellikleri: 

 Tozların yüzey alanı/hacim oranları yüksektir, 

 Parçacıklar sıvı ile katı arası davranış gösterirken tozlar, sıvılar gibi yer çekimi etkisi 

altında akarak bir kabı veya kalıbı doldurur, 

 Bütün tozlar, gazlar gibi sıkıştırılabilirlik gösterir ancak deformasyon sonunda katılar 

gibi davranırlar, 

 Tozların çoğu kolaylıkla bir parça haline getirilebilir ancak kolaylıkla deforme 

edilemezler. 

1.2. Toz Metalurjisi 

Toz metalurjisi (TM), yüksek kaliteli ve karmaşık parçaların ekonomik olarak 

üretilmesini sağlayan bir üretim tekniği olup farklı boyut, şekil ve sıkıştırılabilme 

özelliklerine sahip metal tozlarını hassas ve yüksek performanslı parçalara dönüştürür. Bu 

yöntem; toz üretimi, üretilen tozların karıştırılması, tozların preslenmesi, sinterleme ve isteğe 

bağlı işlemler (infiltrasyon, yağ emdirme, çapak alma, vb.) olmak üzere belirli aşamalardan 

oluşur.  

Şekil 1’de toz metalurjisi üretim basamakları gösterilmiştir. Toz metalurjisi yöntemi 

demir ve demir dışı metallerden parça üretiminde kullanılan gelişmiş bir üretim yöntemidir.  

Toz metal parça üretiminde genellikle tozlar öncelikle soğuk sıkıştırma ile şekillendirilir ve 

sinterleme işleminden sonra bitirme işlemleri uygulanır.  TM yöntemi ile tozların soğuk 

şekillendirilmesi ve kalıptan çıkarılması sırasında metal tozları ile kalıp yüzeyi arasındaki 

sürtünmeyi azaltarak kalıp ömrünü artırmak amacıyla yağlayıcılar kullanılır.  Malzemeye 

uygun yağlayıcılar ağırlık olarak % 0,5-2 oranlarında ilave edilerek karıştırılırlar.  Bu süreçte 

tozların başarılı bir şekilde sıkıştırılarak şekillendirilmesi birinci basamaktır.  Karışımı 

hazırlanan tozlar istenilen geometrideki kalıplarda preslenir.  Presleme işlemi esnasında 

dağınık halde bulunan tozlar kalıp içerisinde parçanın şeklini alır.  Bu aşamada elde edilen 

parçalar düşük mukavemet değerine sahiptir.  Bu mukavemet değerine ham mukavemet 

(green strength) denir.  Ham mukavemet değeri parçanın kalıptan çıkartılıp sinterleme 

ortamına yerleştirilmesine olanak verecek değerlerde olmalıdır fakat bu değer parça üzerine 

uygulanacak yüksek değerlerdeki kuvvetleri taşımak için yeterli değildir.  Kalıptan çıkartılan 

parçaların mukavemet değerlerini artırmak için parçalara sinterleme işlemi uygulanır. 

 



 
 

Şekil 1.  Toz Metalürjisinin Temel Basamakları 

 

   

 

Sinterleme sonrasında parçalar isteğe bağlı olarak bazı işlemlerden geçerek 

(infiltrasyon, birleştirme, tekrar sıkıştırma vb.) kullanıma hazır hale getirilirler.   

Toz Metalürjisinin Avantajları: 

 Yüksek malzeme kullanım oranı, düşük malzeme kaybı, 

 Yüksek üretim hızları, 

 Düşük maliyet, 

 Düzgün yüzey,  yakın tolerans değerlerinin elde edilmesi, 

 Karmaşık şekilli parçaların imalatı, 

 Yüksek ergime sıcaklığına sahip metallerin imalatı, 

 Yüksek yoğunluğa sahip parça üretimi, 

 Metal matris kompozit ve metal alaşımları üretimi, 

 Üstün mikro yapısal özelliklere sahip parça üretimi, 

 Belirli derecede gözeneklilik ve geçirgenlik, 

 

1.3. Toz Üretimi 

Hemen hemen bütün malzemeler toz haline getirilebilir. Ancak tozların üretilebilmesi 

için seçilen yöntem; maliyet, tepkimeler ve istenilen özelliklere bağlıdır. Toz üretiminde 5 

temel yöntem mevcuttur. Bunlar; mekanik öğütme, elektrolitik biriktirme, kimyasal 

indirgeme, buhar yoğuşturma ve atomizasyon yöntemleridir. Şekil 2’de toz elde etmede 

kullanılan yöntemler gösterilmiştir.  

 



 
 

Şekil 2. Toz Üretim Yöntemleri 

 

1.3.1. Mekanik Yöntemler 

Talaşlı İmalat: Haddelenmiş malzemelerin talaşlı imalatı esnasında kesme ile düzensiz 

şekilli iri tozlar elde edilir. Metal işleme tekniklerinde ortaya çıkan miktarda talaş hurdası 

metal tozu için büyük bir kaynaktır. Bu hurdalar kimyasal tekniklerle temizlenir ve boyut 

küçültmek için öğütülürler. 

 

Öğütme: Sert bilyalar, çubuklar veya çekiçler yardımı ile yapılan mekanik darbe işlemini 

kapsar ve gevrek malzemelerden toz üretmede kullanılır. Şekil 3’de öğütmenin temel 

mekanizması görülmektedir. Hazne döndükçe bilyalar toz malzemeye sürekli olarak çarpar ve 

daha küçük parçacıklara ayrılır. Öğütme ile gevrek malzemelerin kırılması için gerekli olan 

darbe gerilmesi malzemenin kusur yapısına ve çatlak ilerleme davranışına bağlı olup Eşitlik 

1,1 ile ifade edilebilir. 

 

 
Şekil 3. Öğütmenin Temel Mekanizması 

 

2Er

D
            Eşitlik 1.1 

 

E:  Elastiklik Modülü 

r: Kusur Boyutu (Toz içerisindeki çatlak ucu boyutu) 

D: Parçacık Boyutu 

 

Malzeme 

Öğütücü Bilya 

Hazne 

Sürücü Silindirler 



Öğütme işlemi genellikle sünek malzemeler için uygun değildir. Çünkü bu malzemeler 

kırılarak ufalanma yerine şekil değiştirir veya topaklanır.  

 

Mekanik Alaşımlandırma: Hareketli bilyalar arasındaki aşındırma ile alaşımlı kompozit 

parçacıkların üretilmesi için kullanılır. İşlem, karıştırmalı bir değirmene konulmuş bilya ve 

elementel tozların karışımı ile başlar. Şekil 4, yüksek verimli bilyalı değirmen olarak bilinen 

aşındırıcıyı şematik olarak göstermektedir. İstenilen yapının elde edilmesinde mikroskobik 

ölçekte tekrarlanan çarpışma, soğuk kaynak ve kırılma olayları etkin rol oynamaktadır.  

 
Şekil 4. MA Prosesinin Şematik Gösterimi 

 

1.3.2. Elektrolizle Üretim Yöntemleri 

Bir elektroliz hücresinin katodu üzerinde belirli çalışma koşullarında elementel tozlar 

biriktirilebilir. Paladyum, krom, bakır, demir,  çinko, mangan ve gümüş bunlar arasında 

sayılabilir. Elektroliz yönteminin üstünlüğü yüksek ürün saflığıdır.  

 

1.3.3. Kimyasal Üretim Yöntemleri 

Katının Gazla Bozunması: Oksit indirgemesi metal tozlarını üretmenin klasik bir 

metodudur. İşlem, genellikle saflaştırılmış bir oksit ile başlar. Oksit, grafit ve kireç taşı 

indirgeyiciler ile karıştırılır ve ısıtılır. Bazı kimyasal reaksiyonlar yardımıyla oksit indirgenir. 

Bu yöntem diğer yöntemlere göre genellikle daha fazla zaman alır, son ürün genellikle köşeli 

ve süngerimsi yapıdadır.  

 

Isıl Bozunma: Toz parçacıkları, buhar bozunması ve yoğuşturmanın birlikte kullanılması ile 

üretilebilir. İşlem bir metal ile karbon monoksitin tepkimeye girmesiyle başlar. Bakır, krom, 

platin, rodyum, altın ve kobalt gibi metaller karbonil üretimi için uygundur. Ancak, yüksek 

enerji ihtiyacı ve karbonil moleküllerinin sağlığa zararları nedeniyle yöntem yaygın olarak 

kullanılmamaktadır.  

 

Sıvıdan Çökelme: Nitrat, klorür veya sülfat gibi çözünmüş bileşiklerin kimyasal işleme tabi 

tutulmasıyla çökeltilmiş parçacıklar üretilebilir. Alternatif olarak, metal iyonlarının hidrojenle 

tepkimeye girmesiyle de metal çökeltileri oluşur. Yaygın örnekleri %99,8 saflıkta bakır, nikel 

ve kobalt tozlarıdır. Kimyasal olarak çökeltilmiş tozların boyutları yaklaşık 1 µm civarındadır 

ve toz özellikleri işlem değişkenleri sayesinde ayarlanabilir.  

 

Gazdan Çökeltme: Gaza dayalı tepkimeler küçük tozların az kirlilik ile üretilmelerinde 

kullanılır. Vanadyum, niyobyum, volfram, hafniyum, titanyum, gümüş, kobalt, nikel veya 

zirkonyum gibi metallerin klorürleri, florürleri veya oksitleri gazdan çökelme işlemi için 

uygundur. Pahalı bir yöntem olmasına rağmen parçacık boyutu, saflığı, şekli ve topaklanması 



buhar tepkimesi koşulları değiştirilerek ayarlanabilir. Üretilen toz, genellikle süngerimsi 

yapıdadır. 

 

Katı-Katı Tepkimeli Sentez: Çoğunlukla inter-metalik tozların (NiAl, TiAl vb.) 

üretilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Üretilen parçacıklar genel olarak yuvarlak ve hafif 

düzensizdir.  

 

1.3.4. Atomizasyon ile Üretim Yöntemleri 

Atomizasyon yöntemi, ergimiş sıvıya ve sıvının damlacıklara parçalanması esasına 

dayanır. Damlacıklar daha sonra donarak parçacık haline gelirler. 

 

Gaz Atomizasyonu:  Hava, azot, argon ve helyumun sıvı metal demetini parçalayıcı gaz 

olarak kullanılması gaz atomizasyon yöntemi olarak adlandırılır. Sızı malzeme, nozul 

çıkışında püskürtme yapılarak gaz genişlemesi sayesinde parçalanır. Yöntemin temel prensibi, 

enerjinin hızla genleşen gazdan sıvı demetine aktarılarak damlacık oluşturulması ve bunların 

parçacık olarak hemen katılaşmasıdır. Gaz atomizasyonu esnasında sıvı metale ne kadar çok 

enerji aktarılabilirse üretilen partiküllerin boyutu da o kadar küçük olur.  

 

Sıvı ve Su Atomizasyonu: Ergiyik demetini parçalamada gaz yerine bir sıvının kullanılması 

yaygındır. Bu sıvılar genellikle yağ ve sudur. 1600 ºC’den düşük sıcaklıklarda ergiyen az 

reaktif malzemeler için su kullanımı yaygındır. Su atomizasyonu işleminde ana kontrol 

değişkeni basınçtır. Daha yüksek su basıncı daha yüksek su hızı ve daha küçük parçacık 

boyutu meydana getirmektedir.  

 

Savurmalı Atomizasyon: Savurmalı Atomizasyon, ergiyiğin döndürülmesi sonucu oluşan 

mekanik kuvvet etkisi ile damlacıkların oluşturulması esasına dayanır. Pota ile temasın güçlük 

yarattığı yüksek sıcaklık malzemeleri veya reaktif malzemeler için çok kullanışlı bir 

yöntemdir.  

 

2. Mekanik Alaşımlandırma ve Öğütme Yolu ile Toz Üretimi 

2.1. Mekanik Alaşımlandırma İşleminin Mekanizması 

Mekanik Alaşımlandırma (MA), üretimi istenilen metal tozlarının alaşımı oluşturacak 

şekilde hesaplanan miktarlarının yüksek enerjili alaşımlandırma cihazlarına şarj edilerek kuru 

öğütülmesi esasına dayanır. Öğütme işlemi, bilyaların birbirleri ile çarpışması esnasında 

bilyaların merkezi doğrultusunda yakalanan tozların, darbe etkisiyle plastik deformasyona 

maruz kalmasıyla gerçekleşir. Soğuk kaynak olarak adlandırılan bu olay neticesinde tozlarda 

bir sıkışma olur ve tozlar katlanarak levhasal (katmanlı, lamelar) bir şekle bürünürler. Sürekli 

olarak bilya-toz-bilya veya bilya-toz-kap (hazne) çarpışmaları esnasında kırılan parçacıklar 

atomik olarak temiz yüzeyler oluştururlar. MA, genellikle asal gaz ortamında yapıldığından 

kırılan bu yüzeyler oksitlenmezler ve böylece bu iki yüzey arasında çarpışma nedeniyle 

kaynaklanmalar oluşur ve işlem süresince oluşmaya devam eder. MA süresince oluşan 

mikroyapı kullanılan tozların şekli, boyutu, sünekliği vb. özelliklerine bağlıdır. Öğütmenin ilk 

aşamalarında kompozit tabakalı bir yapı oluşur. Devam eden karıştırma işlemi, sonrasında 

katmanlı yapı kaybolur ve homojen bir görünüm elde edilir.  

 

2.2. Kullanılan Cihazlar 

2.2.1. Spex Çalkalamalı Öğütücü 

Yaygın olarak kullanılan bu tip öğütücüde, içerisinde numune ve öğütücü bilyaların 

bulunduğu öğütme kabı (hazne, vial) mengene ile sıkıştırılır ve dakikada birkaç bin kez ileri 

ve geri salınım hareketine maruz bırakılır. Bu hareket haznenin uç kısımlarındaki yatay 



hareketlerle birleştiğinde hazne, “8” şeklinde hareket eder. Haznenin her hareketinde bilyalar 

numuneye çarpar ve haznenin uç kısmında öğütme ve karıştırma bir arada gerçekleşir.  

Bu tip öğütücülerde bilya hızı oldukça yüksek olduğundan bilyaların darbe kuvveti de 

oldukça yüksektir. Bu nedenle bu öğütme türü “yüksek enerjili öğütme” olarak bilinir. Şekil 

5’te görülen Spex tip çalkalamalı öğütücüler bir seferde 10-20 gr toz öğütebilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5. SPEX Tip Çalkalamalı Öğütücü 

 

 

 

2.2.2. Planetary (Gezegen Tip) Öğütücü 

Planetary tip öğütücü, ismini haznelerin gezegensel hareketlerinden almaktadır. Cihaz, 

dönen destekleyici bir disk üzerinde yer alan haznelerin kendi etraflarında da dönmesini 

sağlayan özel bir çalışma mekanizmasına sahiptir. Haznelerin kendi eksenleri etrafında 

dönmesiyle merkezkaç kuvveti üretilir ve destekleyici diskin dönmesiyle de hazne içerisinde 

bilya ve malzemelerin hareket etmesi sağlanır. Hazne ve destekleyici diskin dönüş yönleri zıt 

olduğunda merkezkaç kuvvetleri sırasıyla aynı ve zıt yönlerde etki ederler. Bu, öğütücü 

bilyaların haznenin iç duvarlarına çarparak yere düşmesine neden olur. Bu durumda sürtünme 

etkisi ortaya çıkar, malzeme zemini oluşturur ve öğütücü bilyalar havalanarak haznenin iç 

kısmında bir yerden bir yere serbestçe hareket ederler ve karşılıklı cidarlar arasında çarpışarak 

darbe enerjisi üretirler. 

Planetary tip öğütücü için hazne ve bilyalar 8 farklı malzemeden imal edilebilirler. 

Bunlar, agat, SiN, Sinterlenmiş Korundum, Cr Çeliği, Zirkonya, Cr-Ni Çeliği, Tungsten 

Karbür (WC) ve plastik poliamiddir. Bu tip öğütmede bilyaların hızı Spex’tekinden oldukça 

yüksektir. Ancak, Spex ile öğütmede darbelerin frekansı çok daha yüksektir. Şekil 6’da 

Fritsch Planetary tip öğütücünün resmi görülmektedir. 

 



 
 

Şekil 6. Planetary Tip Bilyalı Değirmen 

 

2.2.3. Attritör Öğütücü 

Küçük çelik bilyalarla yarı dolu olarak kullanılan ve yatay döner bir tamburdan oluşan 

geleneksel bilyalı öğütücüdür (Şekil 7). Tamburun dönmesi ile bilyalar metal tozlarını üzerine 

düşerler ve böylelikle tozlar zemini oluştururlar. Dönme hızı arttıkça öğütme hızı da artar. 

Ancak, yüksek hızlarda oluşan merkezkaç kuvvetinin etkisi nedeniyle yerçekimi kuvvetinin 

bilyalar üzerindeki etkisi azalır ve bilyalar tamburun duvarlarına tutunurlar. Bu noktada 

öğütme işlemi durur. Daha yüksek enerjili attritörler içerisinde seri iticiler bulunan dikey 

tamburlardan oluşurlar.  Birbirlerine göre uygun açılarda ilerleyecek şekilde kurulan iticiler 

bilyaları iterek enerji verirler. Attritörlerin öğütme hızı diğer iki tipteki öğütücüden daha 

düşüktür. Ancak bir defada çok daha yüksek miktarlarda (0,5-40 Kg) toz üretebilirler.  

 

 
 

Şekil 7. Attritör Öğütücü 
 



2.3. Mekanik Alaşımlandırma Proses Değişkenleri 

Mekanik alaşımlandırma karmaşık bir süreç olup, istenilen faz ve/veya mikro yapıyı elde 

etmek için bu değişkenlerin uygun optimizasyonunu gerektirmektedir. Tozun son bileşiminde 

etkisi olan önemli parametrelerin bazıları şunlardır; 

 

 Öğütücü Türü 

 Öğütücü Kap 

 Öğütme Hızı 

 Öğütme Süresi 

 Öğütücü Ortamın Türü, Boyutu ve Boyut Dağılımı 

 Bilya/Toz Oranı (Şarj Oranı) 

 Öğütme Kabı Dolum Seviyesi 

 Öğütme Araçları (Öğütücü Bilyalar) 

 Süreç/Proses Kontrol Etkeni (PCA) 

 Öğütme Sıcaklığı 

 

Bu süreç değişkenlerinin hepsi bağımsız değildir. Örneğin, uygun öğütme süresi, öğütücü 

türüne öğütücü ortamın büyüklüğü, öğütme sıcaklığı, şarj oranı vb. parametrelere bağlıdır. 

 

2.3.1. Öğütücü Türü 

Farklı öğütücüler kapasite, çalışma hızı ve öğütme sıcaklığındaki değişimi ve tozların 

yapışmasını en aza indirecek işlemi kontrol edebilme kabiliyeti açısından farklılık gösterirler. 

Toz türü, toz miktarı ve istenilen son bileşime bağlı olarak yukarıda detaylı olarak bahsedilen 

öğütücülerden uygun olanı seçilebilir. 

 

2.3.2. Öğütücü Kap (Hazne) 

Öğütme kabı (öğütme aracı, hazne, havan, kavanoz veya kâse olarak da 

adlandırılabilir) olarak kullanılan malzeme, kabın duvarlarına gelen darbelere bağlı olarak 

malzemenin bir kısmının yerinden oynamasına ve toza yapışmasına neden olabileceği için 

önemlidir. Bu durum tozu kirletip kimyasal özelliklerini değiştirebilir. Eğer öğütme kabının 

malzemesi tozdan farklıysa toz, öğütme kabının malzemesi ile kirlenebilir. Diğer taraftan, iki 

malzeme aynı ise toz içerisine karışan miktar ilavelerle elimine edilmedikçe kimyasal bileşim 

değişecektir. 

 

2.3.3. Öğütme Hızı 

Öğütücünün dönme hızı arttıkça tozlara aktarılan enerji de doğru orantılı olarak 

artmaktadır. Ancak öğütücünün tasarımına bağlı olarak ulaşılabilecek en yüksek hızla ilgili 

bazı sınırlamalar vardır. Örneğin, geleneksel bir bilyalı öğütücüde dönme hızını artırmak 

bilyaların hareket hızını artıracaktır. Kritik hızın üzerinde bilyalar haznenin iç duvarına 

tutunur ve bir darbe kuvveti uygulayacak şekilde düşmezler. Bu nedenle maksimum hız 

bilyaların maksimum yükseklikten düşerek maksimum çarpışma enerjisini üretmesine izin 

verecek şekilde kritik hızın altında olmalıdır.  

Maksimum hızla ilgili diğer bir sınırlama ise yüksek hızlarda hazne sıcaklığının da 

yüksek bir değere ulaşmasıdır. Bu durum homojenizasyonu ve/veya alaşımlandırmayı 

sağlamak için difüzyonun gerekli olduğu bazı durumlarda avantajlı olabilir. Ancak bu durum 

bazen dezavantaj oluşturabilir çünkü artan sıcaklık dönüşüm sürecini hızlandırır ve öğütme 

sırasında aşırı doymuş katı çözeltilerin veya diğer yarı kararlı fazların bozunmasına neden 

olur. 

 

 



2.3.4. Öğütme Süresi 

Öğütme süresi en önemli parametredir. Normal olarak, öğütme süresi toz 

parçacıklarının soğuk kaynaklanması ve kırılması arasında bir denge sağlayacak şekilde 

seçilmelidir. Gerekli zaman, kullanılan öğütücüye, öğütme şiddetine bilya/toz oranına ve 

öğütme sıcaklığına bağlı olarak değişir. Öğütme sürelerine yukarıdaki parametrelerin her biri 

ve toz sistemleri göz önünde bulundurularak karar verilmelidir. Ancak öğütülmeye 

gereğinden daha uzun süre devam edilirse kirlenmenin artacağı ve bazı istenmeyen fazların 

oluşabileceği de dikkate alınmalıdır.  

 

2.3.5. Öğütücü Bilyalar 

Sertleştirilmiş çelik, takım çeliği, sertleştirilmiş kromlu çelik, WC-Co ve rulman çeliği 

öğütücü bilyalar için en sık kullanılan malzeme türleridir. Öğütücü bilyaların yoğunluğu 

tozun üzerinde gerekli darbe kuvvetini sağlayacak kadar yüksek olmalıdır. Öğütme sırasında 

kirliliği önleyebilmek için mümkün oldukça havan ile öğütücü bilyaların aynı malzemeden 

olması istenir.  

Öğütücü bilyaların büyüklüğünün de öğütme verimliliği üzerinde etkisi vardır. Genel 

olarak, daha ağır bilyalar toz partiküllerine daha fazla enerji transfer edeceği için daha büyük 

boyuttaki (daha yüksek yoğunluğa sahip bilyalar) daha uygundur. 

 

2.3.6. Bilya/Toz Oranı (Şarj Oranı) 

Şarj oranı olarak da adlandırılan bilyaların ağırlığının tozların ağırlığına oranı öğütme 

yönteminde önemli bir parametredir. Literatürlerde şarj oranının 1:1’den 220:1 gibi yüksek 

değerlere kadar değiştiği bilinmektedir. Genel olarak, 10:1 oranı SPEX değirmen gibi düşük 

kapasiteli öğütücüler kullanılırken en sık kullanılan orandır. Ancak öğütme, attritör gibi 

yüksek kapasiteli öğütücülerle gerçekleştiriliyorsa 50:1 veya 100:1 gibi yüksek şarj oranları 

kullanılır. 

Bilya/Toz ağırlık oranının öğütülen tozlarda özel bir faz elde etmek için gereken 

zaman üzerinde belirgin bir etkisi vardır. Şarj oranı arttıkça gereken zaman da kısalır. Yüksek 

şarj oranlarında bilyanın ağırlık oranı arttığı için birim zaman başına düşen çarpma artar ve 

sonuç olarak partiküllere daha fazla enerji aktarılır ve alaşımlandırma daha hızlı gerçekleşir. 

Bununla birlikte daha yüksek enerjiye bağlı olarak daha fazla ısının oluşması ve ürünün 

bileşiminin değişmesi de olasıdır. Eğer sıcaklık artışı yüksekse oluşan amorf faz kristalize 

olabilir. 

 

2.3.7. Öğütme Kabı Dolum Seviyesi 

Toz partikülleri arasında öğütme, tozların üzerlerine etki eden darbe kuvvetleri ile 

oluştuğu için bilyalar ve bilyaların çevresinde hareket eden tozlar için yeterli alanın 

bulunması gerekmektedir. Bundan dolayı, haznenin toz ve bilyalarla dolum seviyesi 

önemlidir. Eğer bilyaların ve tozun miktarı az ise üretim hızı da düşük olur. Diğer taraftan 

eğer miktar fazlaysa bilyaların hareket etmesi için yeterli alan kalmaz ve darbe enerjisi 

oldukça azdır. Bundan dolayı, haznenin tamamını doldurmamaya genellikle % 50’sini boş 

bırakmaya dikkat edilmelidir. 

 

2.3.8. Öğütme Atmosferi 

Öğütme atmosferi belirlenirken temel etken tozun kirlenmesidir. Bundan dolayı, tozlar 

boşaltılabilen ya da argon veya helyum gibi asal gazlarla doldurulabilen kaplarda öğütülür. 

Azot metal tozları ile reaksiyona girer bu nedenle nitrit üretmek istenmediği sürece öğütme 

esnasında kirlenmeyi önlemek için kullanılamaz. Tozun kirlenmesini ve/veya okside olmasını 

engellemek için en yaygın kullanılan atmosfer yüksek saflıkta argon gazıdır. 

 



2.3.9. Süreç Kontrol Etkeni (PCA) 

Tozlar, özellikle de sünek özellik gösteriyorlarsa öğütme sırasında etkiyen yüksek 

plastik deformasyon nedeniyle birbirlerine soğuk kaynaklanırlar. Ancak, gerçek öğütme 

işlemi partiküllerin soğuk kaynaklanması ve kırılması arasında bir denge sağlandığında 

oluşur. Soğuk kaynaklanma etkisini azaltmak için toz karışımlarına öğütme sırasında süreç 

kontrol etkeni (yağlayıcı veya yüzey-aktif madde olarak da bilinir) ilave edilir. Süreç kontrol 

etkenleri, katı, sıvı veya gaz olabilir. Gerekli olmamakla birlikte genellikle yüzey aktifleyici 

olarak görev yapan organik maddelerdir.  Bu maddeler toz partiküllerinin yüzeylerine tutunur 

ve toz partikülleri arasında soğuk kaynaklanmayı en aza indirerek topaklanmayı engeller. Toz 

partiküllerinin yüzeyine tutunan yüzey aktif etkenler, soğuk kaynaklanmaya engel olur ve katı 

malzemenin yüzey gerilimini azaltır. 

Pratikte toplam toz oranının % 1-5’i oranında kullanılan oldukça fazla çeşitte süreç 

kontrol etkeni mevcuttur. Bunların en önemlileri, sitearik asit, hegzan, metanol, etanol, 

benzen, tolüen, heptan, grafit ve etil asetattır. Öğütme için uygun süreç kontrol etkeninin 

seçimi, tozun yapısına ve son ürün için istenilen saflığa bağlıdır. 

 

 

2.3.10. Öğütme Sıcaklığı 

Öğütülecek tozların yapısı hakkında karar verebilmek için öğütme sıcaklığı önemli 

parametredir. Son ürünün katı çözelti, inter-metalik, nanoyapı ya da amorf bir faz oluşundan 

bağımsız olarak alaşım fazlarının oluşumunda difüzyon işlemleri gerektiğinde öğütme 

sıcaklığının alaşım sisteminde önemli bir etkiye sahip olması beklenir. Sıcaklığın kasıtlı bir 

şekilde değiştirildiği çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu ya sıcaklığı düşürmek için öğütme 

kabı üzerine sıvı azot damlatılarak ya da sıcaklığı artırmak için hazneyi elektriksel olarak 

ısıtarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, öğütme sıcaklığının katı çözünürlük seviyeleri 

üzerindeki etkisini belirlemek veya farklı sıcaklıklarda amorf bir fazın ya da nano-kristal 

yapının oluşup oluşmadığını belirlemek için yapılmıştır. 

 

3. Elek Analizi 

“Elek Analizi” doğal veya işlenmiş haldeki malzemelerin farklı boyut gruplarındaki 

miktarlarının belirlenmesiyle birlikte sonraki işlemler içinde oldukça önem teşkil etmektedir. 

“Elek Analizi” özellikle cevher hazırlama açısından en çok kullanılan yöntem olup, 

laboratuvarlarda boyut dağılımının belirlenmesi amacıyla açıklıkları birbirlerinden farklı olan 

bir dizi standart elek kullanılarak yapılmaktadır. Bu elekler ASTM E11-12 ya da ISO 3310-1 

standartlarına göre seçilmelidir. Eleme işlemi otomatik ya da elle yapılabildiği gibi, 

malzemenin cinsine ve eleme boyutuna bağlı olarak, kuru veya yaş olarak da 

yapılabilmektedir. Günümüzde, tane boyut dağılımı analizleri cevher hazırlamayla birlikte 

diğer ilaç, kozmetik gibi birçok sektörde nanometre boyutundaki taneler içinde 

yapılabilmektedir. Dolayısıyla Şekil 1’de gösterilen yöntemlere ek olarak, örneğin 0.2 nm ile 

20 nm arasında yapılan boyut analizlerinde “Taylor Dağılım Analizi”, 1 nm ile 1 µm arasında 

“Dinamik Dalga Saçılımı” ve diğer boyut aralıklarında farklı yöntemler uygulanabilmektedir.         

Cevher hazırlama alanında, çok ince boyut dağılımlı malzemeyle çalışılacak olması 

durumunda (örneğin 1 µm civarında) otomatik tane boyut tayin cihazları (Şekil 2) 

kullanılabilmektedir. Bu cihazlarda belirli katı oranlarında beslenen malzemenin türüne göre 

hava ya da sıvı bir akışkan ortam içerisinde, tane boyutu analizi, başlıca tanelerin farklı 

yüzeylerine gönderilen dalgaların yansıma derecelerinden hesaplanabilmektedir. 

Elle Eleme: 0,038 mm’den iri taneler için uygulanabilir. Bu tür elemede elekler teker 

teker kullanılır. Eleme işlemi en iri elekten başlanır.  

Otomatik Eleme: Genellikle (6 mm - 0,038 mm) arasındaki tane boyutlarına uygulanır. 

Otomatik eleme, elenecek malzemenin türüne göre kuru ya da yaş olarak uygulanabilir. 



Genellikle ASTM E11 standartlarına göre elekler kullanılmakta olup, “Ro-Tap” adı verilen 

otomatik eleme cihazı ile uygulanmaktadır.  

Kuru Eleme: Taneler arası topaklanma ve yapışmanın olmadığı numunelere uygulanır. 

Özellikle killi malzemelerde kuru eleme işleminin çok dikkatli uygulanması gerekir.  

Yaş Eleme: Genellikle kuru elemenin güç olduğu killi, yapışkan ve çok küçük boyutlu 

malzemelerin elenmesinde kullanılır. 

 

3.1.Parçacık Boyutu Verileri 

Parçacık boyut verileri toplandıktan sonra dağılım analiz edilir. Parçacık boyut 

dağılımı, her bir boyut artışındaki parçacıkların miktarını gösteren bir histogram veya frekans 

grafiği olarak verilir. Örnek bir eleme işleminden sonra her bir elekte kalan toz ağırlığını 

gösteren sonuçlar tablo 1’de verilmiştir. Analizdeki ilk iş, her bir kademedeki ağırlığı toplam 

numune ağırlığına bölerek verileri kademeli yüzdelere çevirmektir. Bu veriler için histogram, 

elek açıklık boyutuna karşı kademeli yüzdeler çizilerek oluşturulur. Böyle bir çizim şekil 

80’de verilmiştir. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

3.2. Yaygın dağılımlar 

 

 
 



 

II. DENEYSEL ÇALIŞMA 

1. DENEY CİHAZI 

Mekanik Alaşımlandırma\Öğütme işlemleri, FRITSCH marka planetary (gezegen tip) 

öğütücü ile gerçekleştirilmektedir.  

 

UYGULAMA 1: Cihazla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurarak hazırladığınız rapora 

ekleyiniz. 

Tablo 1. Bilyalı Öğütücünün Özellikleri 

 

FRITSCH BİLYALI DEĞİRMEN 

Model  

Maksimum Devir 

Sayısı 
 

İstasyon Sayısı  

 

2. DENEY KOŞULLARI 

 

UYGULAMA 2: Deney koşullarını test sırasında Tablo 2’ye not alarak deney 

raporunun ilgili kısmına ekleyiniz. 

Tablo 2. Toz Üretimi Deneyi Deney Koşulları 

Kullanılan Tozlar 

Malzeme % Oran Tane Boyutu Saflık 

    

    

 

Cihazla İlgili 

Parametreler 

Öğütme Hızı  

Öğütücü Bilyalar  

Öğütücü Bilya Çapı  

Öğütücü Bilya Sayısı  

Öğütücü Hazne  

 

Diğer Parametreler 

Şarj Oranı  

Öğütme Atmosferi  

Öğütme Sıcaklığı  

Süreç Kontrol Etkeni  

Öğütme Süresi  

 

MESH NO Açıklık 

(µm) 

Elek üstü ağırlık 

(g) 

Ağırlık Yüzdesi 

(%) 

Kümülatif Yüzde 

(%) 
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1. SIR 

Sır, seramik çamurunu ince bir tabaka şeklinde kaplayarak onun üzerinde eriyen cam 

veya camsı oluşumdur. Kimyasal olarak, alkali ve toprak alkalilerin oluşturdukları silikat 

karışımlarının uygun sıcaklıklarda eritilmesi ve soğutulması ile elde edilen camsı tabakadır. 

Seramik sırlarında aranan en büyük özellik, üzerine çekildiği çamur ile normal koşullarda 

fiziksel ve kimyasal bağlar kurmasıdır. Bu bağların çeşitli nedenler ile iyi veya zayıf olmaları 

sonucu, sırrın başarısı da belirlenmiş olur. Hatasız bir sır tabakası seramik çamurunun 

üzerinde genelde çatlamadan ve kavlamadan kalmalıdır. Ancak artistik amaçlarla bu tür veya 

değişik sır hataları, dekoratif amaçlı kullanılır. 

Seramik ürünlerin sırlanmasının amaçları şunlardır:  

a) Üzerine çekildiği çamuru sıvılardan ve gazlardan koruyup yalıtmak. 

b) Çamura etki eden çeşitli mekanik güçlere çamurun karşı koyma gücünü arttırmak. 

c) Çamur üzerinde parlak ve kaygan bir yüzey oluşturmak. 

d) Renkli pişme gösteren çamurların üzerinde örtücü bir tabaka oluşturmak. 

e) Seramik yüzeyine renk ve doku özellikleri getirerek estetik değerini arttırmak. 

f) Sır altına uygulanan dekorasyonu koruyup dış etkilerden yalıtmak. 

1.1. Sır Hazırlanmasında Kullanılan Hammaddeler 

Sır yapımında kullanılan hammaddeler sır içerisindeki özelliklerine göre üç gruba ayrılırlar: 

 Bazlar: Eritici olarak kullanılırlar. RO ve RO2 kimyasal formüllerini içerirler. 

 (R- elementin ismi, O- oksijen) 

Oksitler, elementlerin oksijen ile bileşik oluşturmuş hâlidir. 

Şu oksitlerden oluşurlar: PbO, CaO, ZnO, BaO, MgO, K2O, Na2O, Li2O 

  Amfoterler: Hem asidik, hem bazik özellik gösterirler. R2O3 kimyasal formüllerini 

içerirler. Al2O3 genel temsilcidir. 

 Asitler: Cam oluşumunu sağlarlar. RO2 kimyasal formüllerini içerirler. SiO2, B2O3 

Sırların moleküler şeklinde formüle edilmesi ile SEGER kendi adı ile anılan “Seger 

Formülü”nü ortaya koymuştur. 

i) Kurşun Oksit (PbO) 

Sırlarda eritici oksit olarak kullanılır. Erime noktası düşük olmasından (880 oC) ve renk 

verici oksitler için iyi bir çözücü olduğundan sırlarda çok kullanılır. Zehirli olduğundan gıda 

kaplarında kullanılmaz. Fritleme yapılarak da kullanılabilir. Sırlara şu hammaddelerden alınır. 

Mürdesenk PbO 

Kurşun karbonat PbCO3 

Üstübeç 2PbCO3.Pb(OH)2 

Sülyen Pb3O4 

 

ii) Kalsiyum Oksit (CaO) 

Her sırda yer alan temel hammaddelerden biridir. Sır ile çamur arasında ara tabaka 

oluşumunu sağlar. İyi bir eriticidir. Sıra şu hammaddelerden alınır. 

Mermer, tebeşir CaCO3 

Dolomit CaCO3.MgCO3 

Volastonit CaO.SiO2 

 

iii) Çinko Oksit (ZnO) 

Sırlarda 11000 C’nin altında parlaklığı arttırıcı rol oynar. Sır çatlağını önler. Kristal 

sırların oluşumunda kullanılır. Sıra şu hammaddelerden alınır. 

Çinko oksit ZnO 

Çinko karbonat ZnCO3 



Çinko borat ZnO2B2O3 

 

iv) Baryum Oksit (BaO) 

Sırlarda az oranlarda kullanıldığında sıra parlaklık verir. Kullanım miktarı arttıkça 

matlaşma oluşur. Zehirli olduğundan kullanımı dikkat gerektirir. Sıra şu hammaddelerden 

alınır. 

Baryum karbonat BaCO3 

Baryum silikat BaO.SiO2 

 

v) Magnezyum Oksit (MgO) 

Sırlarda az oranlarda kullanıldığında 11000 C’nin altında parlaklığı arttırıcı rol oynar. 

Kullanım miktarı arttıkça matlaşma oluşur. Sır çatlağını önler. Hava koşullarına dayanıklı 

sırların elde edilmesinde kullanılır. Sıra şu hammaddelerden alınır. 

Magnezyumoksit MgO 

Magnezit MgCO3 

Dolomit CaCO3.MgCO3 

Talk 3MgO4SiO2H2O 

 

vi) Potasyum ve Sodyum Oksit (K2O ve Na2O) 

Sırlarda eritici olarak kullanılırlar. Alkali oksitlerdir. Yüksek genleşme katsayılarına sahip 

olduklarından sırlarda çatlama hatasına yol açarlar. Alkalili sırların yumuşamaya başladığı 

sıcaklık ile tam erimenin oluştuğu sıcaklık aralığı (erime intervali) dardır. Sıra şu 

hammaddelerden alınır. 

Potasyum karbonat K2CO3 

Potasyum nitrat KNO3 

Ortoklas (Feldspat) K2OAl2O36SiO2 

Kristal soda Na2CO3.10H2O 

Kristal boraks Na2O2B2O310H2O 

Şili güherçilesi NaNO3 

Albit (Feldspat)  Na2O Al2O36SiO2 

 

vii) Lityum Oksit (Li2O) 

Sırlarda eritici olarak kullanılır. Alkali oksitlerdendir. Genleşme katsayısı diğer alkalilere 

göre daha düşüktür. Sırlara parlaklık verir. Sıra şu hammaddelerden alınır. 

Lityum karbonat Li2CO3 

Lityum silikat Li2OSiO2 

Lityum aluminat Li2O Al2O3 

Spodumen Li2O Al2O34SiO2 

 

viii) Aluminyum Oksit (Al2O3) 

Sırlarda kullanılan temel oksittir. Hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyon oluşturabilir. 

Sırda kullanım miktarı arttıkça sırın erime sıcaklığı artar. Sırın sıcaklığa dayanımını arttırır. 

Mekanik direnci artırır. Isıl genleşmeyi azaltır ve sertlik verir. Sıra şu hammaddelerden alınır. 

Aluminyum oksit Al2O3 

Kaolin (saf) Al2O32SiO22H2O 

 

 

 



ix) Silisyum Dioksit (SiO2) 

Sırlarda ortak olarak kullanılan oksittir. Cam oluşturucu olarak görev yapar. Ancak bu 

görevini bazik oksitlerle uygun oranlarda birleştiği zaman gerçekleştirir. Sır çatlağını önler. 

Sıra şu hammaddelerden alınır. 

Kuvars SiO2 

Kaolin (saf) Al2O32SiO22H2O 

 

x) Bor Oksit (B2O3) 

Cam oluşturucu olarak görev yapar. Sırların erime sıcaklıklarını düşürür. Sırda çok 

miktarda kullanıldığında bor tülü adı ile bilinen beyaz örtücülük ortaya çıkar. Bor oksitli sırlar 

çizilmeye karşı dirençli, parlak yüzeyli ve geniş bir erime aralığına sahiptir. Sıra şu 

hammaddelerden alınır. 

Kalsiyum borat CaOB2O36H2O 

Kristal boraks Na2O2B2O310H2O 

Borik asit B2O33H2O 

Çinko borat ZnO2B2O3 

Pandermit 2CaO3B2O33H2O 

Kolemanit 2CaO3B2O35H2O 

Üleksit Na2O 2CaO5B2O312H2O 

2. Sır Kontrol Testleri 

Öğütülen sırların, sırlama öncesi homojen sırlama yapmak amacıyla yapılan kontrol 

testleridir. 

 

2.1. Litre Ağırlığı 

Sırlama öncesi, sır tanelerinin su içerisindeki miktarını bulmak amacıyla yapılır. 1 

litrelik dereceli silindir veya balon joje ile sırın ağırlığı ölçülür. Sır taneleri su içinde arttıkça 

sırın litre ağırlığı artar. Sır taneleri su içinde azaldıkça sırın litre ağırlığı düşer. Sırlama 

yöntemine bağlı olarak sırların litre ağırlığının belirli değerlerde olması gerekir. 

Yapılışı: 1 litrelik dereceli silindir veya balon joje, kuru olarak hassas terazide tartılır. Darası 

alınır (Şekil 1). Karıştırılmış olan sırdan alınarak, 1 litrelik dereceli silindir veya balon joje 

sırla doldurulur. Hassas terazide tartılır. (Şekil 2) İlk tartım (dara) çıkarıldığında gram/litre 

olarak, litre ağırlığı bulunmuş olur. 

 

 

 

Şekil 1. Balon jojenin tartımı            Şekil 2. Sırla dolu balon jojenin tartım



2.2. Yüzde Elek Bakiye 

Öğütülen sırın, öğütme inceliğini ve kuru madde miktarını (63 mikronluk elekte, 32 

mikronluk elekte kalan miktar) bulmak amacıyla yapılır. Litre ağırlığı bulunan sırın 63 

mikronluk veya 32 mikronluk elekten geçirilmesi sonucu elek üzerindeki tanelerin 

kurutularak tartılması sonucu elde edilir. Sırların erime özelliklerinin, kimyasal ve fiziksel 

özelliklerinin istenilen değerlerde olması sırın öğütme inceliğini direkt etkiler. Öğütme 

inceliği eleklerle kontrol edilir. Elekler, elek göz büyüklüğüne göre sınıflandırılır. Elek göz 

büyüklüğü mm veya mikron cinsinden ifade edilir.1mm=1000 mikrondur. 

Yapılışı: Litre ağırlığı bulunan sır 63 mikronluk veya 32 mikronluk elekten tazyikli su ile 

geçirilir (Şekil 3). Elek üzerinde kalan taneler pipet yardımı ile bir kaba alınır (Şekil 4). 

Kurutucuda kurutulur. Hassas terazide tartılır. Şu formül uygulanarak % elek bakiye bulunur. 

 

                                   Elek üstünde kalan miktar (kuru) 

% Elek bakiye (63 mikronluk) =--------------------------------------------- X 100 

                                          1 litredeki kuru madde miktarı 

                     D 

1 litredeki kuru madde miktarı=--------------------------- X ( P- 1000) 

                      D- 1 

D= Sırın yoğunluğu (2.6 - 2.8g/cm3) 

P=1 litredeki sır ağırlığı 
 

 

Şekil 3. Sırın elekten geçirilmesi                  Şekil 4. Elek üstündeki miktarın alınması 

2.3. Viskozite 

Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Öğütülen sırın homojen bir 

şekilde sırlanması amacıyla, sırın belirli bir akıcılık göstermesi gerekir. Akıcılık viskozite ile 

ters orantılıdır. Akıcılık artarsa viskozite düşer. Akıcılık azalırsa viskozite artar. Sulu sırların 

viskozitesi Lehman viskozimetresi ile ölçülür. Sırın akma hızı, saniye olarak bulunur. 

Yapılışı: Lehman viskozimetresinin tıpası yerleştirilir. Daha önceden karıştırılmış olan sır 

100ml olacak şekilde alınarak Lehmanın haznesine boşaltılır. Kronometre veya saat sıfırlanır. 

Tıpa alındığında, kronometre veya saat başlatılır. Sırın son damlası aktığında kronometre veya 

saat durdurulur. Sırın viskozitesi saniye cinsinden ölçülmüş olur. 
 



 

Şekil 5. Sırın viskozitesini ölçümü 

3. Sır Reçetesi Hesaplama 

Sırlar genel olarak seger formülü ile yazılırlar. Seger formülünden hareket edilerek 

hammaddeler belirlenir, oksitlerin mol sayıları doğrultusunda sır reçetesi hazırlanır. 

Hesaplama şu şekilde yapılır: Seger formülündeki oksitlerin mol sayıları, reçetede yer alması 

istenen hammaddelerin mol ağırlıkları ile çarpılır (Tablo1.1). 

Örnek: Seger formülü 1,0 PbO 0,1 Al2O3 2,0 SiO2 olan sırın reçetesinin hesaplanmasında 

oksitlerden yola çıkarak hangi hammaddelerin alınacağı belirlenir.  

 

Kurşun oksit içeren hammadde sülyen, Pb3O4 mol ağırlığı(1/3)=229g 

Alüminyum oksit içeren hammadde kaolin, Al2O32SiO22H2O mol ağırlığı=258g 

Silisyum dioksit içeren hammadde kuvars, SiO2 mol ağırlığı=60g 

Kaolin içerisinde 1 mol Al2O3 2 mol SiO2 bir arada olduğundan 1mol kaolin alındığında sırın 

içine 1mol Al2O3, 2 mol SiO2 girer. Reçete hesaplamasını çizelge olarak gösterirsek şu 

şekilde oluşur. 
 

 



3.1. Reçeteye Uygun Sır Hazırlamak 

Hammaddeler ve renklendirici reçetedeki miktara göre tartılır. Bilyeli değirmenlerde 

sulu olarak öğütülür. Değirmenin iç hacmine göre, 1/3 bilye, 1/3 hammadde,1/3 su olacak 

şekilde ayarlama yapılır. Öğütme inceliği, 100 mikronluk elekten geçecek şekilde olmalıdır. 

Öğütme sonrası sırda akıcılık gözlenmezse elektrolit ilavesi yapılır ve belirli süre 

tekrar öğütme yapılır. Öğütülen sırın litre ağırlığı ve % elek bakiye kontrolü yapılır. 200 

mikronluk elekten ve mıknatıstan geçirildikten sonra sürekli karıştırma işleminin yapıldığı sır 

havuzlarına alınır. Fritli sırların öğütülmesinde sırı süspansiyonda tutmak amacıyla %5-25 

oranında kaolin katkısı yapılır. 

3.2. Şeffaf Sırın Özellikleri 

Sır, hammaddelerin oluşturduğu karışımın uygun sıcaklıkta eritilmesi sonucu elde 

edilir. Sırı oluşturan oksitlerin bazik, amfoter ve asidik etkileri sonucu sıcaklığa bağlı olarak 

belirli sıcaklıklarda yumuşaması, sıcaklık arttıkça erimeye başlaması ve erimesi, hızlı soğutma 

ile faz değişimi oluşması sonucu sır camsı bir yapıya geçer. Soğutma, sıvı hâldeki sırın, katı 

hâle geçmesine kadar hızlı yapılırsa, sır parlak görünüm kazanır. Yavaş yapılırsa mat bir 

görünüm kazanır. Sırın öğütme inceliği de sırın erimesinde etkilidir. Öğütme işleminde taneler 

inceldikçe sırın erimesi artar. Sırın erime özelliği şu özelliklere bağlıdır: 

3.3. Bazik Oksitler İle Asidik Oksitler arasındaki Oran 

Bazik oksitler ile asidik oksitler uygun oranlarda birleşerek sırdaki camlaşmayı sağlarlar. 

Asidik oksitlerden kuvarsın, bazik oksitlere oranı 2 veya 3 katı olmalıdır. Sırdaki kuvars 

miktarı yüksek tutulursa, kristalleşme ve mat bir görünüm oluşur. Sırdaki kuvars miktarı 

düşük tutulursa sır çok akışkan olur, bisküvi tarafından emilir veya akar. 

3.4. Bazik Oksidin Cinsi 

Bazik oksitlerin mol ağırlıkları sırın erime özelliğinde etkilidir. Erime özelliği, mol 

ağırlığı yüksek olan bazik oksitlerde yüksek, mol ağırlığı azaldıkça azalır. 

Bazik oksit: PbO BaO SrO K2O ZnO Na2O CaO MgO 

Mol ağırlığı(g): 223 153 104 94 81 62 56 40 

Sırın erime noktasını düşürmek istediğimizde mol ağırlığı yüksek olan bazik oksitler 

kullanmalıyız. Sırın erime noktasını yükseltmek istediğimizde mol ağırlığı düşük olan bazik 

oksitler kullanmalıyız. 

3.5. Bazik Oksit / Al2O3 / SiO2 Arasındaki Oran 

Sırlarda Al2O3 miktarı arttıkça sırın erime noktası yükselir. Seger formülünde Al2O3 

miktarı SiO2 miktarının 1/10’unu geçmemelidir. Alüminyum oksit miktarı arttıkça sırın erime 

özelliği kaybolur, mat bir görünüm kazanır. 

            0,3Na2O 

Örnek: 0,4CaO 0,3 Al2O3 3 SiO2 

            0,3PbO 

3.6. SiO2 İle B2O3 Arasındaki Oran 

Bor oksidin erime noktası çok düşük olduğundan sırın da erime noktasını düşürür. 

Sırda camlaşmayı sağlar. Sırın parlaklığını, sertliğini ve elastikliğini arttırır. Kullanılacak bor 

oksit miktarı SiO2 miktarının ½ sinden az olmalıdır. Sırda kullanım miktarı yüksek tutulursa 

“bor tülü” dediğimiz sırda opaklaşma görülür. 

4. Sır Pişirim Sıcaklığını Tayin Etmede Dikkat Edilecek Hususlar 

Seramik sırları, sıcaklık karşısında alkali ve toprak alkalilerin oluşturdukları silikat 

karışımlarının uygun sıcaklıklarda eritilmesi ve soğutulması ile elde edilen camsı tabakadır. 



Sırlarda kesin bir erime noktası bulunmaz. Sırı oluşturan maddeler sıcaklık karşısında önce 

yumuşarlar sonra yoğunlaşırlar ve erirler. Bu aşamalar her sırda farklılık gösterir. Sır pişirim 

sıcaklığını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunların bazıları şunlardır: 

 Sır içindeki bazik oksitlerin kullanım oranları, 

 Kullanılan bazik oksidin cinsi, 

 Bazik oksit, amfoter oksit oranı, 

 Bazik oksitlerle silisyum dioksit oranı, 

 Silisyum dioksit, bor oksit oranı, 

 Sırın öğütme inceliği, 

 Sırın mamul yüzeyine sürülme kalınlığı gibi özellikler göz önüne alınarak sır pişirim 

sıcaklığı tayin edilir. 

5. Seramik Sırlarda Ortaya Çıkan Hatalar ve Giderilmesi  

Pişirilen üzerinde oluşan hataların başında, sır ile çamur arasında farklı gerilimlerin 

oluşmasıdır. Sır çatlağı ve sır kavlaması(pul şeklinde dökülme) olarak oluşan bu hatalar fırın 

çıkışı olabileceği gibi kullanım sırasında belirli süre bekledikten sonra da oluşabilmektedir. 

Sırın pişme sırasında, bisküvi ile arasında karşılıklı etkileşim sonucu ara tabaka 

oluşumu gerçekleşir. Bu geçiş tabakasının tam oluşmaması durumunda sır atmaları meydana 

gelir. 

5.1. Sır çatlağı 

Sır çatlamaları genellikle sır ile bisküvinin farklı genleşme katsayılarına sahip 

olmalarından ileri gelir. Fırının pişme bölgesinde bisküvi katı, sır ise sıvı hâldedir. Soğuma 

bölgesine gelindiğinde, sır da katı hâle dönüşür, soğuma beraber gerçekleşir. Soğuma 

sırasında genleşmenin tersine küçülmeler oluşur. Bu durumda üç türlü oluşum meydana gelir. 

1-) Sır ile bisküvinin genleşme katsayıları birbirine eşit veya yakındır. Bu durumda sır ile 

bisküvi aynı miktarda küçüleceğinden çatlama ve ayrılma olmaz. 

2-) Sırın genleşme katsayısı bisküviden yüksektir. Bu durumda sır soğuma sırasında daha 

fazla küçülme göstereceğinden bisküvi üzerinde küçük çatlak ağı, kılcal çatlaklar oluşacaktır. 

(Şekil 6-B) Soğuma sırasında bisküvi, daha fazla küçülme gösteren sırla birlikte içe doğru 

hareket ederse çamurun dışbükey dönmesi oluşur. ( Şekil 6-D) 

3-) Sırın genleşme katsayısı bisküviden düşüktür. Bu durumda sır soğuma sırasında, bisküviye 

göre daha az küçülme göstereceğinden bisküvi üzerinde oluşan çatlaklar daha geniş ve uzun 

bir görünümde oluşacaktır. ( Şekil 6-A) Soğuma sırasında bisküvi, daha az küçülme gösteren 

sırla birlikte dışa doğru hareket ederse çamurun iç bükey dönmesi oluşur.( Şekil 6-C) 

 



 

Şekil 6. Sır çatlağı ve kavlaması 

Genleşme katsayısından kaynaklanan hataların giderilmesinde, genleşme katsayısı 

düşük olan oksitler veya yüksek olan oksitler kullanılır. Bu oksitler en yüksekten alçağa doğru 

şöyle sıralanır:  

Na2O 10,0 x 10–5, K2O 8,5 x 10-5, CaO 5,0 x 10-5, Al2O3 5,0 x 10-5, BaO 3,0 x 10-5, PbO 3,0 x 

10-5, ZnO 1,8 x 10-5, MgO 1,0 x 10-5, SiO2 0,8 x 10-5, B2O3 0,1 x10-5. 

Sırın genleşme katsayısını düşürmek istenirse, genleşme katsayısı yüksek olan oksitlerin 

yerine düşük olan oksitler kullanılır. Çamurun genleşme katsayısını düşürmek için çamurdaki 

kuvars miktarı yükseltilebilir. 

5.2. Sırla Bisküvi Arasındaki Reaksiyon   

Pişme sırasında sır ile bisküvinin arasında bir geçiş tabakası oluşur. Ara tabaka 

oluşumu olarak da adlandırılan bu tabaka, ne kadar kuvvetli olursa sır da o kadar bisküviye 

kaynaşır. Ara tabaka oluşumunda kalsiyum oksit olumlu etki yapar. Sırda ve çamurda (% 10–

15) kullanılır. Çamurun tane büyüklüğü de ara tabaka oluşumunda etkilidir. Öğütme inceliği 

63 mikronluk elekte % 4–5 arasında olmalıdır. Pişirim süresi de ara tabaka oluşumunu etkiler. 

Pişirim süresi uzadıkça ara tabaka oluşumu o kadar iyi gerçekleşir. 

5.3. Bisküvi Mamulden Kaynaklanabilecek Hatalar ve Giderilmesi 

Bisküvinin yapısında bulunan renk verici oksitlerin sır ile reaksiyona girerek üst 

yüzeye doğru yayılarak çıkması sonucu renk lekeleri oluşur. Bu hatanın oluşmaması için 

hammaddelerin içinde renk verici oksitlerin bulunmaması gerekir. Bünyenin çok gözenekli 

olması hâlinde sır bünye tarafından emilir. Yüzeyde camsı tabaka oluşmaz. Bu durumda 

bünyenin ince öğütülmesi veya ince öğütülmüş astar ile astarlanması gerekir. 

5.4. Sırlama Sırasında Oluşabilecek Hatalar Ve Giderilmesi 

Bisküvi pişirimi yapılan ürünün tozlu, kirli olmasından dolayı pişirim sonrası sır 

toplanmaları oluşur. Sırlama öncesi hafif nemli sünger ile bisküvinin tozu alınmalı, gerekirse 

basınçlı hava tutulmalıdır. Sırlama esnasında sır sürekli karıştırılmalı, sırın dibe çökmesi 

engellenmelidir. Karıştırılmazsa homojen bir sırlama gerçekleşmez. Sırlama sonrası sırlı 

yüzey üzerinde küçük çapta delikler, pişirim sonrası sır delikleri olarak karşımıza çıkar. 

Sırlama sonrası bu delikler, elle rötuş yapılarak yok edilmelidir. 

Sırlama işleminden sonra, sırın suyunu bisküvi çektiğinden, bisküvinin rutubetini 

atması gerekir. Bu amaçla düşük ısıda kurutma işlemi yapılır (150-350oC). Kurutma işlemi 

yüksek ısıda yapılırsa pişirim sonrası sır yırtılmaları, toplanmaları görülür. Sır çok ince 

öğütülürse sır toplanmaları oluşabilir. 

 



5.5. Fırın Ortamında Oluşabilecek Hatalar Ve Giderilmesi 

Fırın ortamında oluşan hataların başında, sırın ortamdaki gazlardan etkilenmesi sonucu 

oluşan toplu iğne başı delikleri (iğne batırılmış gibi sır yüzeyi) hatasıdır. Pişirim sırasında 

karbonatlar, nitratlar, silikatlar ve bazı metal oksitleri ayrışır. Kurşun oksit, çinko oksit 

kolayca buharlaştığından toplu iğne başı deliklerini oluştururlar. Pişirim süresi uzun tutulmalı, 

sıcaklık artışı düzgün yapılmalıdır. 

Sır pişirimi çok yüksek sıcaklıkta yapılırsa sır bisküviye tesir ederek gaz çıkışına 

neden olur. Sır içinde hava kabarcıkları oluşur. Sır pişirimi ile bisküvi pişirimi uygun 

sıcaklıklarda yapılmalıdır. Bisküvi üzerinde tam yanmamış ve kömürleşmiş organik 

maddelerle sülfatlar, sır ile reaksiyona girerek gaz çıkışına yol açar. Hava kabarcıkları 

oluştururlar. Çamur içinde çözünebilir tuzlar ve organik maddeler bulunmaması gerekir. 

Pişirim sırasında sıcaklık artışları sonucu pişmekte olan çamur ve sırda gaz çıkışı kesilmeden 

sır erirse, erimiş sır içindeki gazın çıkışı zorlaşacağından sır içinde gömülü hava kabarcıkları 

görülür. Sırın erime sıcaklığı, bisküvide gaz çıkışının bittiği sıcaklıktan sonra gerçekleşmesi 

gerekir. Porselen pişiriminde, gri ve siyah kabarcıklar, belirli sıcaklıklarda indirgen atmosferin 

uygulanmaması sonucu oluşur. Pişirimde oksidasyonlu ve indirgen atmosferin belirli 

sıcaklıklarda ve sürede yapılması gerekir. 

5.6. Sırlı Deneme Pişirimi 

Sırlı deneme pişirimi, erime sıcaklığı tam olarak bilinmeyen sır denemelerinin yatay 

zemin üzerinde belirli sıcaklıklarda gelişme düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılır. 

Deneme pişiriminde şu aşamalar takip edilir: 

 Sırın erime sıcaklığı tahmini olarak belirlenir. 

 Sır denemeleri bir plaka üzerinde yatay olacak şekilde, fırın plakası üzerine yerleştirilir. 

 Fırın sıcaklık ayarı yapılır. 

 Pişirim sıcaklığına yaklaşıldığında fırının gözetleme deliğinden kontrol edilir. 

 Soğuma sonrası sır denemelerinin değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirmede sırın 

gelişmesine, rengine, akıcılığına, sır hataları göz önüne alınır. (Şekil-7, 8, 9, 10.) 

 
 

 

                         Şekil 7. Bakır oksitli sır denemeleri                 Şekil 8. Şeffaf sır denemeleri 

 

Şekil 9.Demir oksitli sır denemeleri              Şekil 10. Mangan oksitli sır denemeleri 

 



6.Sırlama Yöntemleri 

6.1. Daldırma Yöntemi 

Daldırma yöntemiyle sırlama, bisküvi veya kuru yarı mamulün sulu sır içine 

daldırılarak çıkartılması ile sırın mamul üzerinde film tabası şeklinde kalınlık oluşturmasıdır. 

Et kalınlığı ince olan ürünlerin sırlanması, bisküvi pişirimi sonrası daldırma yöntemi ile 

yapılabilir. Et kalınlığı fazla olan ürünlerin sırlanması, kurutma sonrası, daldırma yöntemi ile 

yapılabilir. 

Ürünün sır içinde kalma süresi ve sırın yoğunluğu, ürünün kalın veya ince sırlanmasını 

doğrudan etkiler. Sırın yoğunluğu, boumetre ile ölçüldüğünde, 45–50 bome; litre ağırlığı ile 

ölçüldüğünde 1450-1500g/l arasında olmalıdır. Bisküvinin sır içinde kalma süresi, sırın 

yoğunluğuna bağlı olarak 5–15 saniye arasında değişir. (Şekil 11.1, Şekil 11.2) 

Daldırma yöntemiyle sırlamada işlem basamakları şu şekildedir: 

 Bisküvinin tozu alınır. Gerekirse hafif nemlendirilir. 

 Sırın yoğunluğu, boumetre ile ölçülür veya litre ağırlığına bakılarak ayarlanır. 

 Bisküvi, maşa veya el ile sırın içine daldırılır.10–15 saniye sır içinde bekletildikten sonra   

Çıkarılır, 2–3 saniye bekletilir, masanın üzerine konur. 

 Maşa ile veya elle tutulan yerlerin sırları fırça ile sırlanarak tamamlanır. 

 Sır rötuşu yapılır. ( Şekil 11.6) 

 Fırın plakasına gelen alt yüzeylerin sırı sulu sünger ile silinir. Fırın plakasına 

yerleştirilir.(Şekil 11.7) 

 

 

Şekil 11.1. Bisküvinin sır içinde daldırılması    Şekil 11.2. Bisküvinin sır içinden çıkarılması 

 

                 Şekil 11.3. Bisküvinin içine sır doldurulması       Şekil 11.4. Bisküvinin içinden sırın boşaltılması 



 

                       Şekil 11.5. Sırsız yerlerin fırça ile sırlanması               Şekil 11.6. Sır rötuşu 

 

Şekil 11.7. Fırın plakasına değen yerlerin sırrının silinmesi 

Daldırma yöntemi ile sırlama birçok alanda kullanılmaktadır. Et kalınlığı ince olan ürünlerde 

bisküvi pişirimi sonrası daldırma yöntemi ile sırlamada, sırın ürün yüzeyi üzerinde, homojen bir 

dağılım göstermesi sebebiyle tercih edilir.  

En çok uygulama alanları: Porselen ürünleri, süs eşyası ürünleri, sırlı çömlekçi ürünler, 

pekişmiş çiniden yapılan kanalizasyon boruları, çini ürünleri vb. ürünlerin sırlanması daldırma 

yöntemi ile yapılmaktadır. 

6.2. Püskürtme Yöntemi 

Püskürtme yöntemi ile sırlama, kuru veya bisküvi yarı mamulün üzerine sulu sır karışımının 

püskürtülerek, mamul üzerinde ince sır tabakası oluşturmadır. Sır, mamul üzerine pistole adı verilen 

özel püskürtme tabancaları ile atılır. 
 

Püskürtme yöntemi ile sırlamayı etkileyen faktörler şunlardır: 

 Pistolenin püskürtme ağız açıklığı 

 Püskürtme basıncı 

 Sırın kıvamı (yoğunluğu) 

 Püskürtme mesafesi 

 

Püskürtme yöntemi ile sırlama elle veya otomatik olarak geçekleştirilebilir. Mamullerin 

girintili yüzeyleri genelde el ile sırlanır. Bu yöntem tecrübeye dayanır. Pistole ile sırlayan kişi sırı 
mamul yüzeyine her yerine aynı olacak şekilde püskürtmelidir. Eşit dağılım oluşmazsa, pişirim 

sonrası renk tonu farklılıkları oluşur. Püskürtme yöntemi ile sırlama birçok alanda kullanılmaktadır. 
Daldırma yöntemi ile sırlanamayacak büyüklükte olan mamuller, et kalınlığı fazla olan kuru mamuller 

püskürtme yöntemiyle sırlanabilirler. Püskürtme yöntemi ile sırlamada, sırın ürün yüzeyi üzerinde, 

homojen bir dağılım göstermesi amacıyla dik ve yatay yüzeylerde sırlama, otomatik çalışan 

pistolelerle yapılmaktadır. 
Püskürtme yöntemi ile sırlama işlem basamakları şu şekildedir: 



 Bisküvinin tozu alınır. Gerekirse hafif nemlendirilir. ( Şekil 12.1) 

 Sırın yoğunluğu, boumetre ile ölçülür veya litre ağırlığına bakılarak ayarlanır. Sırın yoğunluğu, 

60–65 boume, litre ağırlığı,1650g/l civarında olmalıdır. 

 Kompresörün hava basıncına bakılır. Hava basıncı, 7–8 bar olmalıdır. 

 Pistolenin ağız açıklığı ayarlanır. 

 Bisküvi ürün, sırlama kabinindeki turnetin üzerine konur. 

 Pistolenin haznesine sır doldurulur. Sırlama mesafesi ayarlanır. 

 Sırlama işlemi gerçekleştirilir. Sırlama yaparken turnet belirli bir hızda döndürülür. Pistoleden 

püsküren sırın, ürün yüzeyinin her yerine eşit olacak şekilde dağılması sağlanır. ( Şekil 12.2) 

 Sırlanan ürün masa üzerine alınır. 
 Sır rötuşu yapılır. ( Şekil 12.3) 

 Pistoleden püsküren sırın, ürün yüzeyinin her yerine eşit olacak şekilde dağılması sağlanır. 
 Fırın plakasına gelen alt yüzeylerin sırı sulu sünger ile silinir. ( Şekil 12.4) 

 

                    Şekil 12.1. Bisküvinin tozunun alınması        Şekil 12.2. Püskürtme yöntemi ile sırlama 

 

 

                            Şekil 12.3. Sır rötuşu                                      Şekil 12.4. Ürünün altının silinmesi 

 

6.2.1 Püskürtme Yönteminde Dikkat Edilecek Hususlar 

Püskürtme yöntemi ile sırlamada dikkat edilecek hususlar: 

 Pistolenin ağız açıklığı iyi ayarlanmalıdır. Pistolenin ağız açıklığı çok açık olursa, sır 

mamul yüzeyine sıvı hâlde ulaşacağından yüzeyde sır akmaları gözlenebilir. Pistolenin 

ağız açıklığı az olursa sır mamule ulaşmaz. 



 Sırlama yaparken pistoleden püsküren sırın, ürün yüzeyinin her yerine eşit olacak şekilde 

dağılması sağlanmalıdır. Dağılım eşit olmazsa pişirim sonrası renk tonu farklılıklar 

gözlenir veya sır toplanmaları oluşur. 

 Sırın kıvamı iyi ayarlanmalıdır. Sır çok sulu olursa mamul üzerinde sır akmaları 

oluşabilir. Sırın suyu az olursa, pistole ile püskürtme sırasında tıkanmalar oluşabilir. 

 Sırlama sonrası fırın plakasına gelen alt yüzeylerin sırı sulu sünger ile silinir. 

6.3. Akıtma Yöntemi 

Akıtma yöntemi ile sırlama, sırın sürekli olarak beslenen bir haznenin alt kesit 

açıklığından veya dairesel bir yüzeyin orta merkezine yakın bir yerden, sürekli bir film 

oluşturacak şekilde akması sonucu yatay ürün üzerinde ince sır tabakası oluşturma işlemidir. 

Sırlama işlemi, yürüyen bir bant üzerinde sabit olan akıtma sisteminin, hareketli hâldeki 

ürünler üzerine akması ile gerçekleşmektedir. Akıtma sistemi olarak genelde kampana 

dediğimiz dairesel ve aşağıya doğru belirli bir eğimi olan metal sistem kullanılmaktadır. 

Kampananın merkezine yakın bir yerden dökülen sır, yayılarak film tabakası hâlinde 

aşağıya doğru akar. Hareketli hâldeki ürün belirli bir kalınlıkta sırlanmış olur. ( Şekil 13.1.) 

Diğer akıtma sistemi, disk yoluyla sırlamadır. Disk, merkez kaç kuvvetine bağlı olarak dönme 

hareketi sırasında sulu sırı yatay konumdaki ürünler üzerini sırlayacak şekilde savurur. 

Hareketli hâldeki bant hızı ayarlanarak sırlama kalınlığı belirlenmiş olur (Şekil 13.2). 

Silinmezse pişirim sonrası buradaki sır pişirim plakasına yapışır. 

 

Şekil 13.1.Kampana ile fayansın sırlanması      Şekil 13.2. Disk ile fayansın sırlanması 

 

 

Şekil 13.3. Ragle ile fayansın sırlanması                   Şekil 13.4. Ragle ile fayansın sırlanması 

Akıtma yöntemi ile sırlama seramik endüstrisinde en çok fayans ve yer karosu üretiminde 

kullanılır. Duvar ve yer karoları üretimi için yüksek verimli bir sırlama yöntemidir. Aynı 



ürünün seri olarak üretimi bu yöntemle kolaylıkla sağlanmaktadır. Akıtma yöntemi ile 

sırlamayı etkileyen faktörler şunlardır: 

 

 Sır haznesinin iyi beslenmesi gerekir. 

 Akan sır her yerde aynı incelikte akmalıdır. 

 Sır bandının hızının çok iyi seçilmesi gerekir. 

 Sırın yoğunluğu istenilen değerlerde olmalıdır 

6.3.1. Fırça ve Benzeri Malzemelerle Sırlama Yöntemi 

Fırça ve benzeri malzemeler ile sırlama, bisküvi veya kuru yarı mamulün yüzeyine 

fırça ve benzeri malzemeler ile sırın, ince tabaka hâlinde sürülmesidir. Sır karıştırıldıktan 

sonra bir kaba alınır. Sırlanacak ürünün tozu alınır. Fırça sırın içine daldırılır, sırlanacak ürün 

üzerine sürülür. Sürme sırasında sır kalınlığının her yerde aynı olmasına dikkat edilir. Fazla 

sırlar rötüşlenir. (Şekil 14.1) 
 

 

Şekil 14.1. Fırça ile sırlama aşamaları 

 

              Şekil 14.2. Fırça ile sırlanan karo            Şekil 14.3. Sırsız yerlerin fırça ile sırlanması 

Fırça ve benzeri malzemelerle sırlama, diğer sırlama yöntemleri ile sırlanamayacak 

küçük boyutta ürünlerin, deneme plakalarının, daha önceden pişirilmiş ürünlerin sırsız 

yerlerinin tekrar sırlanmasında kullanılır. Sırlı ürünler üzerine artistik görünüm kazandırmak 

amacıyla da uygulanır. 

Sırlı pişirim, seramik ürünlerin sırlandıktan sonra fırında, belirli bir program içerisinde 

ısıtılması ve soğutulması işlemleridir. Sırlanan ürünün içerisinde bulunan suyun dışarı atılması 

için önce kurutma işlemi yapılır. Sıcaklık kademeli olarak arttırılarak sırın ürün üzerinde 

erimesi sağlanır. Erime sonrası soğutma işlemine geçilir. Aynı şekilde soğutma işlemi de 

kademeli olarak yapılır. Ürün üzerinde camsı bir yapı oluşturulur. 
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Deneyin Amacı:  

 Atomik Kuvvet Mikroskobunun (AKM) çalışma mekanizmasının öğrenilmesi.  

 AKM yardımı ile malzemelerin yüzey özelliklerinin ölçülmesi ve yüzey karakterizasyonun 

2 ve 3 boyutlu olarak alınması.   

 AKM’nin malzeme analizinde nerelerde kullanılacağı, atomik veya mikro boyutta yapı 

hakkında bilgi sahibi olmak. 

 AKM’nin Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinde ve disiplinler arası çalışmalarda öneminin 

algılanması. 

Deneyin Yapılışı:  

Yüzey özelliklerinin belirlenmesi istenen numune, AKM’ye yerleştirilip, tıklama 

modunda ölçüm alınacaktır.  

1. Teorik Bilgi 

Atomik kuvvet mikroskobu, AKM, (İngilizce: Atomic Force Microscopy, AFM) çok 

çeşitli numuneler için uygulanabilen yüksek çözünürlükte görüntü ve bilgi almamızı sağlayan 

bir tekniktir. AKM, bir çeşit taramalı uç mikroskobudur (İngilizce: Scanning Probe 

Microscopy, SPM). Bu yüzden öncelikle taramalı uç mikroskopları hakkında bilgi sahibi 

olunması gerekir. 

1.1. Taramalı Uç Mikroskopları 

Taramalı uç mikroskopları yükseklik, sürtünme, manyetizma gibi herhangi bir özelliği, 

kullanılan uç ile ölçebilecek tasarıma sahip cihazlardır. Optik mikroskoplarda ışığın kırılması 

ile yüzeyi detaylı ve daha yüksek çözünürlükte görebiliriz ya da elektron mikroskoplarında 

elektronların davranışları ve taşıdıkları enerjiler ile nano boyutlara kadar çözünürlük 

sunmaktadır. Fakat uç mikroskopları bu yapılardan farklı olarak, gerçek manada bir yapıyı 

görmekten ziyade o yapıyı hissetmeye çalışır. Uç, atomlar ile etkileşime girerek onların 

bulunduğu konumları görüntü haline getirir. Bu şekilde atomların nasıl dizildiğini, nerede 

olduklarını anlayabilmemizi sağlar.  

1.2. Taramalı Tünelleme Mikroskobu 

İlk kez 1981 yılında taramalı tünelleme mikroskobunun (İngilizce: Scanning 

Tunneling Microscopy, STM) icadı ile atomik boyutta görüntü alınması mümkün olmuştur. 

G.Binnig ve H. Rohrer tarafından icat edilen bu ilk taramalı uçlu mikroskop cihazı 1986 

yılında Fizik dalında Nobel ödülü almaya hak kazanmış ve nanoteknoloji teriminin dünyaya 

yayılması için ilk büyük adımı atmıştır. O yüzden bu cihaz birçok bilim adamı tarafından 

nanoteknolojinin temeli olarak kabul edilmektedir. 

 

1947 Frankfurt, Almanya doğumlu Gerd Bining (sol) 

ve 1933 St. Gallen, İsviçre doğumlu Heinrich Rohrer 

(sağ) Zürih’teki IBM araştırma laboratuvarında 

TTM’yi icat ettiler ve 1986 yılında Fizik alanında 

Nobel kazandılar. 

“maddenin yapısını çalışmak için tamamıyla yeni 

bir alan açılmıştır.*”  
*Nobel komitesi STM cihazının bilime yaptığı etkiyi açıklarken 

 

 

 



TTM,  yüzeyin karakteristik özelliklerini incelemek için kullanılmaktadır. İlk başarılı 

uç mikroskobu olan TTM’nin çalışma prensibi 

yandaki resimde gösterilmektedir. Bu cihazın 

yanal çözünürlüğü yaklaşık 0.1nm, derinlik 

çözünürlüğü ise 0.01nm’dir. Bu çözünürlük ile 

malzeme yüzeyindeki atomlar bireysel olarak 

tanımlanabilmektedir. Ultra yüksek vakum altında 

kullanıldığı gibi, su, hava ve diğer farklı sıvı ve 

gaz ortamlarında da ölçüm alınabilmektedir.   

 Sistem, kuantum tünelleme etkisini 

temel alarak ve yüzeyi tarayarak çalıştığı için 

taramalı tünelleme mikroskobu olarak 

anılmaktadır. Çalışma sırasında sivri ve iletken uç, 

yüzeyi algılamak için olabildiğince örneğe 

yaklaştırılır. Tip, örnek yüzeyine dokunmamak şartı ile yeterince yaklaştığında, uygulanan 

gerilim voltajının yardımı ile elektronlar tip ve örnek arasında geçiş (tünelleme) yaparlar. Bu 

tünelleme akımı; tip pozisyonu, tip türü ve şekli, uygulanan voltaj ve numunenin türüne bağlı 

olarak değişiklik gösterebilir. Tip, örnek yüzeyinde hareket ederek akım değişikliklerini 

sisteme gönderir ve bilgisayar ortamında bu bilgileri görüntüye çevirir.  

TTM, sadece görüntüleme sistemi için değil ayrıca atomları kontrol etmek ve pozisyonlarını 

değiştirmek için de kullanılmaktadır. Bunun yanında biyoloji, kimya, elektronik ve bu 

alanların birlikte çalıştığı birçok alanda kullanılmaktadır.  

Klasik bir TTM’de5 ana parça bulunmaktadır. Bu 5 ana parçanın isimleri ve şematik 

gösterimi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

1- Piezoelektronik tarayıcı  

2- Mesafe koruma ve tarama birimi 

3- Tünelleme Akımı 

4- Sivri Uç  

5- Görüntüleme Birimi (Bilgisayar) 
 
 

 

 Taramalı uç mikroskoplarından sonra farklı taramalı uç mikroskopları 

geliştirilmiştir. Ayrıca her bir taramalı uç mikroskopu, numune ile tip arasındaki farklı 

etkileşimleri inceleyecek şekilde geliştirilmiştir. Bu farklı etkileşimlerin ölçme istemlerinin 

her biri “mod” olarak adlandırılır. Görüntünün çözünürlük değeri, kullanılan tekniğe göre 

değişiklik gösterebilir hatta bazı teknikler atomik çözünürlüğe kadar ulaşabilirler. 

Çözünürlüğü etkileyen en büyük etkenlerden biri piezoelektrik tarayıcıdır. Bu tarayıcı, atomik 

seviyede veya daha hassas seviyede hareket etmeyi sağlar.  
 

Şekil 1 STM çalışma prensibi 
(http://toutestquantique.fr) 

Optik mikroskoplar görüntüleme için ışık kullanır.  Daha yüksek 

çözünürlük değerleri için elektron kullanılarak elektron 

mikroskopları ile görüntü alınmaktadır. Elektron 

mikroskoplarında elektronların parçacık olarak 

davranmasından faydalanılır.  

Tünelleme Mikroskoplarında da elektronlar kullanılarak 

görüntü alınır fakat burada Kuantum mekaniğinin açıkladığı 

şekilde elektronların dalga hareketinden faydalanılır. 



 

2. Atomik Kuvvet Mikroskobu 

 1986 yılında yine Gerd Bining ve içinde bulunduğu bir grup araştırmacı tarafından 

fikir olarak ortaya atılmıştır. 1987 yılında ise ilk AKM düzeneği icat edilmiştir. İletken 

olmayan malzemelerin karakterize edilebilmesi için geliştirilen atomik kuvvet mikroskobu, 

taramalı tünelleme mikroskobu ile birlikte en çok kullanılan taramalı uç mikroskobudur. Nano 

boyutta görüntüleme, ölçme ve malzeme işleme konusunda en gelişmiş araçlardan biridir.   

TTM’de kullanılan iğnenin hizalanmasının zor olması, ısıl titreşimlerin ve numune 

yüzeyindeki girintilerin ölçümleri çok zorlaştırması; daha kullanışlı bir cihaz ihtiyacı 

doğurmuştur. Ayrıca TTM’de 0.01 angström seviyesinde hassasiyet olsa da, bu değer yüzey 

özelliklerine göre çok değişkenlik göstermektedir.  

 

TTM, tünelleme etkisi ile kullanıldığı için 

malzemenin iletken olması gerekmektedir. Çünkü 

serbest seviyede olmayan elektronların tünelleme 

yapması beklenemez. Bunun aksine AKM’de iğne 

ile numune arasındaki etkileşimler ölçülür, bu da 

iletken olmayan numunelerde de çalışma kolaylığı 

sağlamaktadır. Böylece numune – iğne arasındaki 

Van der Waals, elektriksel, manyetik veya termal 

etkileşimlerin kuvveti temel alınarak farklı ölçümler 

alınabilir. Ek olarak AKM, kullanıcıya atomları 

görüntüleme ve kontrol etme şansı da vermektedir.  

Şekil 2’de bir AKM’nin parçaları gösterilmektedir. 

Şekil 2 AKM'nin temel çalışma sistemi ve parçaları 

Atomik kuvvet mikroskopları nano boyutta görüntüleme, ölçme ve malzeme işleme 

yapabilir. 



Şekilde de görülüğü gibi birçok AKM lazer demetinin kırılmasını kullanarak ölçüm alır. 

Burada yüzeye gelen ışın demeti yansır ve pozisyon okuyabilen bir detektöre gelir. Burada 

iğne (kentilivır, İngilizce: centiliever), numune ile etkileşime girdikçe eğilir. Bu şekilde arka 

yüzeyinden yansıyan lazer demetinin de detektör üzerindeki izdüşümü yer değiştirecektir. Bu 

değişim bize kentilivırın yüzeydeki hareketi ve etkileşime girme kuvveti hakkında bilgi verir.  

Buradaki kuvvet doğrudan ölçülemeyecek kadar küçük olduğundan detektör 

üzerindeki yer değiştirmeden, dolaylı olarak hesaplanır. Bu ölçüm ise birçok yerde 

kullandığımız Hooke’s yasası ile yapılmaktadır. 
 

  

F, Kuvvet; k, kentilivırın gerginlik sabiti; z, kıvrılmış kentilivırın yer değiştirme değeridir.   

 

2.1. AKM Çalışma Prensibi ve Parçaları 

 Bir AKM aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. (Şekil 3)  

 

Şekil 3 AKM parçaları 
 (1) Kentilivır. (2) Kentilivır destek birimi, (3) Piezoelektrik birim (özgül frekans salınımı için*), (4) İğne (kentilivırın ucuna 

sabitlenmiş şekilde), (5) Kentilivırın hareketini ölçen detektör, (6) AKM’de ölçüm alınacak numune, (7) xyz düzlemi hareket 
sürücüsü, (8) numune kızağı 

İngilizce:  
(1): Cantilever, (2): Support for cantilever, (3): Piezoelectric element(to oscillate cantilever at its eigen frequency.), (4): Tip 

(Fixed to open end of a cantilever, acts as the probe), (5): Detector of deflection and motion of the cantilever, (6): Sample to 
be measured by AFM, (7): xyz drive, (moves sample (6) and stage (8) in x, y, and z directions with respect to a tip apex (4)), 

and (8): Stage. 



1 numaralı yay benzeri bir kentilivır 2 numaralı sistem tarafından desteklenerek 

tutulur. 3 numarada bulunan piezoelektrik sistem kentilivırın salınım yapmasını 

sağlamaktadır. 4 numarada gösterilen ince uçlu iğne, bir ucu boşta olacak şekilde kentilivıra 

sabittir. İnce uçlu iğne 6 numarada gösterilen numuneye yaklaştıkça, numune ile tip arasında 

etkileşim olur ve kentilivır eğilmeye başlar.  5 numarada görünen detektör kentilivırın bu 

salınımlarını kaydeder. XYZ yönünde hareketi sağlayan 7 numaralı sistem 8 numaralı düzlem 

üzerinde bulunan numunenin yer değiştirmesini sağlar. İğne (tip) farklı noktalardan ölçüm 

alarak görüntü oluşturulmasını sağlar.      

Yukarıda numune ve iğne arasındaki etkileşim atomik boyuttadır. Bu etkileşim 

kentilivır hareketine dönüştürülerek makro boyutta bir sonuç oluşturur. Bu harekete yapılan 

farklı yaklaşımlar ile bu etkileşim, sayısal değerlere çevrilir. Genellikle demetin kırılma 

miktarı, kentilivırın salınım yoğunluğu veya rezonans frekansının değişimi temel alınarak 

ölçümler yapılmaktadır. 

  
*özgül frekans değişiminin pizeoelektrik malzeme ile ölçülmesi QCM cihazına benzer çalışma prensibine sahiptir. 

2.2. AKM Ölçüm Teknikleri 

AKM’de, yüzey topografyasını görmek, 

yüzey özelliklerini ölçmek, görüntü 

oluşturmak veya atomlar üzerinde işlem 

yapmak için kullanılan çok sayıda teknik 

vardır, bu her teknik için  “mod” terimi 

kullanılmaktadır. Kullanılan her mod farklı 

bir yöntem ve sonuç vermektedir. Şekil 4, 

AKM’de kullanılan bazı modları 

göstermektedir.  

2.3. Görüntü Oluşturma Modları  

2.3.1. Temas (Contact)  Modu 

Temas modu AKM ile görüntü almak 

için kullanılan en basit ve ilkel tekniktir. Bu 

modda tipin (iğnenin)  numuneye dokunması 

sağlanır ve numune X-Y düzlemi üzerinde 

hareket eder. Tip kontak halinde olduğu ve 

taramaya devam ettiği sürece, yüzey 

özelliklerinden dolayı aşağı ve yukarı hareket 

eder, bu yükseklik farkı kentilivır üzerindeki ışık demetinin yansımasını değiştirecektir.  

Tip ile yüzeye dokunulduğunda 

atomlar birbiri üzerine ~10-9 N 

büyüklüğünde bir itme kuvveti 

uygular.* Bu değer sisteme sabitlenir. 

Eğer tarama işlemi sırasında iğne bir 

boşluğa denk gelir ise bu değerde 

azalma hissedilir ve iğne sabitlenen 

değere yaklaşana kadar yüzeye yaklaşır.    

Temas modu, görme engeli olan veya gördüklerini daha iyi algılamak içini elleri kullanan bireylerin, herhangi 

bir yüzeyi algılamak için, elleri ile yüzeye dokunması ve tüm girinti-çıkıntıları hissederek beyninde bu yüzeyin 

resmini oluşturması gibi düşünülebilir. 

Şekil 4 Çok kullanılan AKM modlarından bazıları 

Şekil 5 (a) kullanılmamış (b) kullanlmış kentilivır 



Aynı şekilde yükseklik olan yerlerde kuvvet artacağı için tip uzaklaşmaya çalışır. İğne 

tarafından gereğinden fazla kuvvet uygulanması kontak modun en büyük sorunudur.  Bu aşırı 

kuvvet, atomların birbiri üzerindeki etkisini artıracak ve yüzeye veya iğnenin inceliğine zarar 

verebilecektir.  

Ayrıca bazı ölçümlerde, ölçümün yapıldığı ortamın etkisi ile yüzey, su buharı ya da 

kontamine gaz ile kaplanır (~10-30 monolayer). Tip bu kontamine tabakasına dokunduğunda, 

menisküs oluşur (kılcallık etkisi) ve yüzey enerjisinin etkisi ile tip yüzeyden dışarı doğru itilir 

(~100nN). Bu tarz durumlarda numune ortamını değiştirerek bu değerler düşürülebilir fakat 

tamamen ortadan kaldırmak zor olduğu gibi, her numune her ortamda ölçülememektedir. 

(Özellikle biyolojik numuneler)  

Ek olarak birçok malzeme (özellikle yarı iletken ve yalıtkan malzemeler), elektrostatik şarj 

oluşturmaktadır.   
 

*Bu durum aslında hiçbir maddenin bir biri ile tam olarak temas halinde olmadığını açıklar 

2.3.2. Temassız (Non-contact) mod 

Bu mod kullanılırken tip, numunenin yaklaşık olarak 50-150 Angström seviyesi kadar 

üstünde, temas etmeden durmaktadır. Bu optimum yakınlık ve uzaklık değerlerinde, numune 

ile tip arasında etki eden Van der Waals kuvvetleri hesaplanır ve tarama işlemi yapılır. Bu 

esnada ya yükseklik ya da rezonans frekansı sabitlenerek işlem yapılır. Maalesef bu etkileşim 

temaslı modda alınan kuvvetten çok daha düşüktür. Bu yüzden çözünürlük değeri daha düşük 

olabilmektedir. Aynı zamanda alınan ölçümler, numuneye ya da tipe zarar vermediği için 

organik ve biyolojik numunelerde daha çok tercih edilmektedir.  

Bunun haricinde, özellikle yüzeyinde ortamdan dolayı bir tabaka oluşturan 

numunelerde, ölçüm almak temassız mod için çok zordur.  

Kuvvet sabitlenerek alınan ölçümlerde, yüzey üzerinde bulunan farklı atomlar 

ölçümde uyumsuzluklara neden olmaktadır. Farklı atomların tip ile etkileşimi farklı 

olacağından, tip farklı bir atoma geldiğinde, sabitlenmiş kuvvete doğru hareket etmek 

isteyecektir. Bu da, buradaki atomu yükselti ya da çöküntü olarak algılanmasına neden 

olmaktadır. Temaslı mod, yüzeye dokunduğu için bu konuda daha avantajlı olmaktadır.  

 

Şekil 6, üç ana görüntüleme modunun etkisini ve çalışma mekanizmasını göstermektedir.  

 

  

Şekil 6 AKM görüntü oluşturma modları 

 
 



2.3.3 Tıklatma (Tapping) Modu  

Tıklatma modu, AKM için en kullanışlı çalışma 

şeklidir. Bu teknik diğer AKM modlarında oluşan 

sürtünme, adhezyon, elektrostatik kuvvetler gibi 

zorlukların üstesinden gelmiş ve yüksek çözünürlükte 

topografik görüntü almamızı sağlamıştır. Piezo hareketi ile 

kentilivırın yüksek frekansla salınım yapmasını sağlar 

(saniyede 50.000-500.000 salınım). Bu salınım, yüzeye 

yavaşça dokunacak seviyeye kadar yaklaştırılır ve salınım 

devam ederken tarama (haritalama) işlemi devam 

etmektedir.  Yüzeye dokunulduğunda veya bir etkileşim 

söz konusu olduğunda, enerji değişiminden dolayı 

salınımda farklılık oluşmaktadır. Kaydedilen yükseklik ve 

salınım farkı değerleri; yüzey hakkında bilgi 

oluşturulmasını sağlamaktadır.  

Bu yöntem, yumuşak veya kırılgan numunelerin başarılı bir şekilde ölçülmesini 

sağlamıştır.  

2.4. Yüzey Özelliklerinin Ölçülmesi 

Topografik görüntü alma haricinde, yüzeyin diğer özelliklerini ölçmek ya da algılamak 

için farklı teknikleri vardır. Piyasa sadece bu işlev için üretilen mikroskoplar olduğu için bu 

ölçüm teknikleri  “mikroskop” olarak adlandırılmaktadırlar. Aynı şekilde çok fonksiyonlu bir 

AKM, farklı modlar altında bu ölçümleri yapabilmektedir.  Aşağıdaki teknikler bunlardan 

sadece bazılarıdır: 

1. Manyetik Kuvvet Mikroskobu (Magnetic Force Microscopy, MFM) 

 Manyetize olmuş bir kentilivır ile yüzeyin manyetik özelliklerinin 

ölçülmesidir.  

2. Kelvin Uç Mikroskobu (Kelvin Probe Microscopy, KPM) 

Deney Raporunda açıklanacak.  

3. Yanal Kuvvet Mikroskobu (Lateral Force Microscopy, LFM)  

Deney Raporunda açıklanacak. 

4. Nano-çentik (Nanoindentation) 

Sert kentilivır numunesi (genellikle elmas) ile nano boyutta çentik açılarak, 

elastik-plastik geçiş, sertlik ve akma dayanımı gibi mekanik bilgilerin 

alınmasıdır. 

5. Nanolitografi  (Nanolithography) 

Oksitleme ya da çukur oluşturma şeklinde olabilir. Her iki durum da göz 

önünde bulundurularak deney raporunda, AKM yardımı ile yapılan litografi teknikleri 

hakkında bilgi verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7 Örnek AKM 3D topografı görüntüsü 



3. AKM KULLANIM ALANI ÖRNEKLERİ 

 

KAYNAKLAR. 

http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm729/afm/details.htm 

https://en.wikibooks.org/wiki/Nanotechnology/AFM 

http://afmhelp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57 

http://www.nanoscience.gatech.edu/zlwang/research/afm.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic-force_microscopy  

http://www.nanoscience.com/technology/afm-technology/how-afm-works/ 

http://www.eng.utah.edu/~lzang/images/Lecture_10_AFM.pdf 

https://users.cs.duke.edu/~reif/courses/molcomplectures/MolecularImaging/AFM/Atomic%20Force

%20Microscopy(AFM)%20(Kronenberger).pdf 

http://toutestquantique.fr 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_probe_microscopy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_Binnig 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rohrer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope 

http://www.chembio.uoguelph.ca/educmat/chm729/afm/details.htm
https://en.wikibooks.org/wiki/Nanotechnology/AFM
http://afmhelp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=57
http://www.nanoscience.gatech.edu/zlwang/research/afm.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic-force_microscopy
http://www.nanoscience.com/technology/afm-technology/how-afm-works/
http://www.eng.utah.edu/~lzang/images/Lecture_10_AFM.pdf
https://users.cs.duke.edu/~reif/courses/molcomplectures/MolecularImaging/AFM/Atomic%20Force%20Microscopy(AFM)%20(Kronenberger).pdf
https://users.cs.duke.edu/~reif/courses/molcomplectures/MolecularImaging/AFM/Atomic%20Force%20Microscopy(AFM)%20(Kronenberger).pdf
http://toutestquantique.fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_probe_microscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerd_Binnig
https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rohrer
https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_tunneling_microscope
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1. Döndürme ile Kaplama ve Daldırma ile Kaplama Yöntemi ile İnce Film Üretimi 

1.1. Döndürme ile Kaplama Yöntemi (Spin Coating) 

Sert bir tabaka veya az eğimli taban üzerine ince film üretmek için kullanılan bir 

işlemdir. Bu işlem için kullanılan taban daha küçük bir boyuta indirilir. Döndürme işlemi ile 

film kaplama 4 safhaya ayrılabilir. Bu safhalar: kaplama, döndürme, döndürmeyi sonlandırma 

ve buharlaştırma safhalarından oluşur. 

Kaplama safhasında, yüzey üzerine bir miktar sıvı dökülür. İkinci safha olan 

döndürmede ise, sıvı merkezcil kuvvet nedeni ile radyal bir şekilde taşıyıcı yüzeyin dışına 

doğru akar. Döndürme sonunda, fazla olan sıvı taşıyıcı yüzeyinden taşarak yüzeyi terk eder. 

Film kalınlığının azalması ile yüzeyden taşan sıvının miktarı azalır. Bu olayın nedeni filmin 

incelmesi ile akışkanlığa karşı olan direncin büyümesi olarak açıklanabilir. Aynı zamanda 

uçucu olmayan madde konsantrasyonundaki artış, akışkanlığa karşı direncin artmasına sebep 

olur. Buharlaşma safhası filmlerin incelmesindeki son ve en önemli safhadır. 

 

 
Şekil 2. Döndürme Kaplama Tekniğinin Şematik Gösterimi 

 

Biriktirme aşamasında, dönecek yüzeye sabitenmiş olan taşıyıcı üzerine sol damlatılır. 

Başlangıçta durmakta olan taşıyıcı döndürülür. Taşıyıcı, mümkün olan en kısa sürede istenilen 

dönme hızına ulaşmalıdır. Çünkü dönme hızının sabit olması, film kalınlığının düzgün 

olmasını etkileyecektir. Dönme sırasına, taşıyıcı üzerine damlatılmış sol merkezkaç 

kuvvetinin etkisi ile taşıyıcının tüm yüzeyine yayılır. Eğer sol fazla miktarda damlatılmışsa, 

fazlalık sol taşıyıcı üzerinden savrulur. Dönme esnasında, filmin kalınlığı azalır. Dönme 

sonunda, filmin kalınlığı taşıyıcının her yüzeyinde aynı olur. Döndürme kaplama metodunun 

avantajı, durdurma aşamasında sıvı filmin kalınlığının düzgün olması ve sonuna kadar bu 

eğilimde kalmasıdır. Bu dışa doğru olan merkezcil kuvvet ile içe doğru olan viskozitenin 

neden olduğu sürtünme kuvvetinin birbirini dengelemesinden olmaktadır. Ardından 

buharlaşma aşaması gelir. 

Çözeltinin dağıtılmasında dinamik ve statik olarak iki yaygın yöntem vardır. Statik 

dağıtım,  çözelti damlasını altlığın merkezine veya merkezine yakın bölgeye damlatılmasıdır. 

Altlığın boyutlarına ve çözelti viskozitesine bağlı olarak gerekli çözelti miktarı 1-10 mikron 

arasında değişir. Yüksek viskozitelerde veya büyük altlıklarda yüksek dönme hızlarında 

altlığın yüzeyini tamamen kaplaması için daha fazla çözelti damlatılması gerekir. Dinamik 

dağıtım ise altlık düşük hızlarda dönerken çözeltinin damlatılmasıdır. Bu proseste yaklaşık 

500 dev/dak dönüş hızları kullanılır.  Bu hızlar sıvının tüm altlık boyunca dağılmasını ve daha 

az çözelti kullanılmasını sağlar. Altlık veya çözelti zayıf ıslatma özelliğine sahip olduğunda 

bir avantaj sağlar ve filmde boşluk oluşmasını engeller.  Sonra yapılacak işlem istenilen 



kalınlıkla film üretmek için yüksek hızda çözeltiyi altlık üzerine dağıtmaktır. Bu adım için 

yine çözeltinin niteliklerine bağlı olarak tipik dönme hızı 1500–6000 dev/dak arasındadır. Bu 

adım on saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.  Döndürme hız kombinasyonu ve zaman 

bu adımda film kalınlığını tanımlamak için seçilecek niteliklerdir. Genel olarak, yüksek 

dönme hızı ve uzun döndürme daha ince film oluşmasını sağlar.  Başka bir adım olan yüksek 

hızda kurutma işlemi sonra uygulanır ve bu adımda fazla bir incelme olmaz. Bu kalın filmler 

için avantajlı olabilir. Uzun kurutma süresi, kullanmadan önce filmin fiziksel istikrarını 

artırmak için gereklidir. Kurutma adımında sorun olmasa bile kullanma esnasında döndürme 

kabından çıkarırken maddeyi bir tarafa dökme gibi sorunlar olabilir.   

1.1.1. Döndürme kaplama metodunun avantajları;  

 Taşıyıcının boyutu ne olursa olsun, kaplama için diğer metotlara göre daha az sıvı 

kullanılır.  

 Hızlı bir metot olup, zamandan tasarruf sağlar.  

 Çok-katlı uygulamalar için idealdir.  

 Ticari donanımlarının bütün türleri mevcuttur.  

1.1.2. Döndürme kaplama metodunun dezavantajları;  

 Yalnızca dairesel taşıyıcılar için uygun bir metodudur.  

 Temiz tutulması ve büyük taşıyıcıların homojen kaplanması zordur.  

 Yalnızca Newtoniyen sıvılar için uygundur. 

       

Uygulamaları 

 Entegre devrelerde 

 Optik aynalarda 

 Manyetik disklerde veri depolamak için  

 Güneş pillerinde 

 Dedektörlerde 

 Sensörlerde 

 Nano boyuttaki cihazlarda (kuantum noktalar, karbon nanotüpler) 

 DVD ve CD Rom yapımında 

 Mikro devre yapımında silikon devre yapısını foto direnç ile kaplamada 

 Mikro devrelerde polimer gibi yalıtkan tabaka kaplamada 

 Düzlem ekran kaplamalarda 

 Gaz sensörlerinde 

 LED imalatında 

 Yarı metal dielektrik uygulamalarda 

 Organik LED diyotlarda 

1.2. Daldırma ile kaplama yöntemi (Dip coating) 

Bu metot genelde saydam tabakalar üretmek için kullanılır. Daldırarak kaplama 

metodu, hazırlanan çözelti içine kullanılan altlık malzemesinin belirli bir hızla daldırılıp ve 

yine aynı hızla geri çekilmesi esasına dayanır. Daldırma ile kaplama metodu beş aşamada 

gerçekleşir. Bu safhalar: daldırma, yukarı çekme, kaplama, süzülme ve buharlaşma 

şeklindedir. Bu işlem sonucunda film oluşturulur. 

Daldırma aşamasında taban sabit bir hızla solün içine daldırılır, yukarı çekme 

aşamasında ise, daldırıldığı hızla beklenmeden yukarı çekilir. Üçüncü safha olan kaplamada 

ise, taşıyıcının sol ile temasa giren kısımları kaplanmış olur. Bu aşamada yer çekimi kuvveti, 

sol ile taban arasındaki taşıyıcı kuvveti ile yüzey gerilim kuvvetleri etkilidir. Daldırma 



sonunda, fazla olan sol damlacıkları taban kenarlarından süzülerek yüzeyi terk ederken 

süzülme işlemi ile yüzeyi terk edemeyen sol damlacıkları buharlaşarak uçar. Tüm bu 

aşamaların ardından taban üzerinde kalan sol tavlama işlemi sonucunda film haline 

dönüşmektedir. 

Daldırarak kaplamanın bir avantajı, her şekilde ve boyutta tabanların kaplanmasının 

mümkün olmasıdır. Bu işlem ile düzgün ve kontrol edilebilen bir kalınlık elde edilebilir. 

Bunun sonucu olarak da film kalınlığı, yüzey boyunca homojen bir özellik göstermesidir.  

Filmin kalınlığı aşağı ve yukarı hareket eden tabakaları ayıran ana akıntının şiddetine 

bağlıdır. Film oluşumu yönlerinden başlıca kuvvetler şöyle sıralanabilir; yukarı hareket eden 

taşıyıcının sıvı ile oluşturduğu sürtünme kuvveti, yerçekimi kuvveti, taşıyıcıya tutunmaya 

çalışan solun yüzey gerilimi, kaplama alanına ulaşan solün eylemsizlik momenti ve ayırıcı ya 

da birleştirici basınç. Kaplama kalınlığı aşağıdaki denklemle verilmiştir. 

 
Bu denklemde;  

t: kaplama kalınlığı η: sıvının viskozitesi v: alt tabakanın hızı g: yerçekimi kuvveti  

c: oran sabiti ρ: yoğunluk 

 

 
Şekil 3. Daldırma ile kaplama yönteminin şematik gösterimi 

 

1.2.1. Avantajları 

 Ön ve arka yüzün aynı anda kaplanmasına imkân tanır. 

 Neredeyse her türden materyalin kaplanmasını sağlar. 

 Madde boşa harcanmaz. 

1.2.2. Dezavantajları  

 Tüm parçalar sıvı altında kalabilir olmalıdır. Aksi halde maskeleme gerekebilir. 

 

2. Elipsometre ile İnce Filmlerin Karakterizasyonu 

2.1. Elipsometre Nedir 

Dairesel kutuplanmış ışığın elde edilmesiyle başlayan teknolojik gelişmeler, ışık 

kırılması ile ilgili 19, yy’da Fresnel tarafından geliştirilen formüllerle ilerleyerek 

elipsometrenin hayata geçirilmesinde rol almıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak, 1960lı 

yıllarda, yüzey fizikokimyasının özelliklerinin bilinmesiyle silikon teknolojisinin gelişmesi 

sağlanmış, daha küçük elektronik sistemlerin oluşturulması için yol açılmıştır. 



Elipsometre, ışığın bir malzemeden geçmesi veya yansıması sırasında 

kutuplanmasında oluşan değişikliği ölçer. Kutuplanmadaki değişim genlik oranı Ψ ve faz 

değişimi Δ ile ifade edilir. Elde edilen veriler her bir malzemenin optik özelliklerine ve 

ölçülen filmin kalınlığına bağlıdır. Bu sayede elipsometre film kalınlığı tayininde ve 

malzemelerin optik sabitlerinin belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca elipsometre 

malzemelerin bileşiminin, kristalleşme seviyesinin, düzgünsüzlüğünün ve katkılama oranının 

belirlenmesinde de kullanılabilir. 

2.2. Işık ve Kutupluluk 

Işık uzayda yol alan bir elektromanyetik dalga olarak tanımlanabilir. Yani uzayda 

salınan manyetik ve elektrik alanların birleşimi olarak düşünülebilir. Ancak elipsometre için 

sadece elektrik alanının salınımının incelenmesi yeterlidir. Bir elektromanyetik dalganın 

elektrik alanın yönü daima ilerleme yönüne dik yöndedir. Bu sayede z yönünde ilerleyen bir 

elektromanyetik dalga x ve y bileşenleri cinsinden tanımlanabilir.  

Elektrik alanın x ve y bileşenleri ve fazı tamamen rastgele olan ışığa kutuplanmış ışık 

denir. Kutuplanmış ışığı doğrusal, dairesel ve eliptik kutuplanmış ışık olarak üç ana grupta 

inceleyebiliriz. Elektrik alanının x ve y bileşenleri aynı fazda olan ışık doğrusal kutuplanmış 

ışıktır kutuplanmamış ışık doğrusal kutuplayıcı yardımıyla, belirli bir doğrultuda kutuplanmış 

ışığın soğrulmasıyla doğrusal kutuplanmış ışığa dönüştürülür: 

 

 
 

2.2.1. Kutuplanma Çeşitleri 

2.2.1.1. Doğrusal Kutuplanmış Işık 

 
 

 Eğer elektrik alanı ve elektrik alanı bileşeni manyetik alan x ve y yönünde aynı 

büyüklükte ve fazlar birbirine simetrikse bu tür ışık doğrusal kutuplanmış ışıktır.  

 

 

 



2.2.1.2. Dairesel Kutuplanmış Işık 

 
 

 Eğer elektrik alan ve elektrik alanı bileşeni manyetik alan x ve y yönünde aynı 

büyüklükte ve aralarında 90 derece faz farkı varsa bu tür ışık dairesel kutuplanmış 

ışıktır.  

 

2.2.1.3. Eliptik Kutuplanmış Işık 

 
 

 Elektrik alanının x ve y bileşenlerinin ve faz farkının büyüklüğü rastgele bir değere 

sahip olan ışık eliptik kutuplanmış ışıktır. 

 

2.2.1.4. Işığın Maddeyle Etkileşimi 

 



               
 

 
Kutuplanmanın Analizi 

 

BREWSTER AÇISI 



 
 

Elipsometre Nasıl Çalışır 

Işık kaynağından gelen kutuplanmamışışıkikutuplayıcı yardımıyla doğrusal kutuplanmış ışık 

demetine dönüştürülür. Oluşan ışık demetinin elektrik alanı iki düzlemdeki s ve p vektör 

bileşenlerine ayrılabilir. P düzlemi gelen geçen ışın demetlerini içerir, s düzlemi ise bu 

düzleme diktir. Doğrusal kutuplanmış ışık kompansatör ile dairesel kutuplu ışığa çevrilir. 

Örnek yüzeyinden yansıyan ışık demetinin elektrik alanı aynı şekilde p-düzlemi ile s-düzlemi 

bileşenlerine ayrılır. Yansıyan ışık tipik olarak eliptik kutuplanmıştır. Bu nedenle ölçüm 

düzeneğimizin adı elipsometredir. Kutuplanmış yansıyan ışık kutupluluk durumu için analiz 

edilir. Kutuplandaki ölçülen değişim malzemenin özelliklerini ortaya çıkarmakta kullanılır. 

 



 
 

Deney Aşaması 

Deneyimizde: 

 Öncelikle döndürmeli kaplama, daldırmalı kaplama ve elipsometre cihazları 

tanıtılacaktır. 

 Daha sonra hazırlanmış polimer çözeltileri silisyum alttaşlar üzerine farklı 

parametrelerde döndürmeli kaplama metodu ile kaplanarak polimer ince filmler 

oluşturulacaktır 

 Oluşturulan ince film kaplamaların kalınlıkları elipsometre ile ölçülecektir.  

 

 

 

 


