
1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 
20-22 Aralık 2019/ MALATYA 

 

 

385 www.izdas.org iksad47@gmail.com Kongre Kitabı / Cilt-1 

 
 

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN TİTANYUMUN BİYOMEDİKAL 

UYGULAMALARDA KULLANIMI 

THE USE OF TITANIUM PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD IN 

BIOMEDICAL APPLICATIONS 

 

Serhat ŞAP 

Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, 

(Sorumlu Yazar) 

 

ÖZET 

Toz metalurjisi, nano boyuttaki parçacıkların bir araya getirilerek daha büyük parçaların oluşturulması 

işlemine denir. Başka bir deyişle toz halindeki parçacıklar sıkıştırılarak ve farklı sinterleme sıcaklıkları 

ile parça üretimi yapılır. İnce parçacık halindeki saf metaller, karbon alaşımlar, polimer malzemeler ve 

seramikler harmanlanıp sıkıştırılarak şekillendirilebilirler. Şekillendirilen numuneler ana matrisin 

ergime sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıkta sinterlenerek temas yüzeyleri arasında güçlü bir yapı 

oluşur. Küçük, karmaşık ve boyutsal hassasiyeti yüksek olan malzemeler için toz metalurjisi yöntemi 

oldukça uygun bir yöntemdir. Malzeme israfı az olmakla beraber belirli derecede gözenek (porozite) ve 

geçirgenlik toz metalurjisinin karakteristik özelliğidir. Titanyum bazlı alaşımlar mükemmel mekanik, 

fiziksel ve biyolojik performansları sayesinde biyomalzemelerde giderek artan bir talep 

görmektedir. Günümüzde düşük modüllü Titanyum bazlı alaşımlar hala geliştirilmektedir. Gözenekli 

Titanyum bazlı alaşımlar ise alternatif bir ortopedik implant malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

Titanyum alaşımlarının mekanik özellikleri ile korozyon direnci arasında iyi bir denge olmalıdır. 

Metalik malzemeler arasında Titanyum ve alaşımları, üstün özellikleri ile biyomedikal uygulamalarda 

en uygun malzemeler olarak kabul edilmektedir. Biyomalzemelerin gereksinimlerini paslanmaz çelikler 

ve Cr-Co gibi diğer rakip malzemelerden daha iyi karşılar. Çünkü paslanmaz çelikler ve Cr-Co 

alaşımları genellikle Nikel gibi zararlı elementler içerir. Bunlara rağmen Titanyum alaşımları bile sert 

doku değişimi ve yoğun aşınma gibi yüksek mukavemet gerektiren durumlarda istenilen gereksinimleri 

karşılayamayabilir. Bu çalışma Titanyum bazlı alaşımların son araştırmaları ve gelişmelerine genel bir 

bakış sunmaktadır. Titanyum bazlı alaşımların temel yönleri ile başlayarak titanyum biyomateryalinin 

insan kemiğinin ve biyomedikal alanındaki gereksinimlerini karşılamak için sahip olması gereken 

özellikler vurgulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Toz Metalurjisi, Titanyum, Biyomalzeme. 

 

ABSTRACT 

Powder metallurgy is the process of bringing together nano-sized particles to form larger particles. In 

other words, powdered particles are compacted and produced with different sintering temperatures. Pure 

fine particulate metals, carbon alloys, polymer materials and ceramics can be formed by blending and 

compacting. The formed samples are sintered at a temperature lower than the melting temperature of 

the base matrix to form a strong structure between the contact surfaces. Powder metallurgy is a very 

suitable method for small, complex and highly sensitive materials. Although the material waste is low, 

a certain degree of porosity and permeability is characteristic of powder metallurgy. Titanium-based 

alloys are in increasing demand for biomaterials due to their excellent mechanical, physical and 

biological performance. Today, low modulus titanium-based alloys are still being developed. Porous 

Titanium based alloys are used as an alternative orthopedic implant material. There should be a good 

balance between the mechanical properties of the titanium alloys and the corrosion resistance. Among 

the metallic materials, titanium and its alloys are considered to be the most suitable materials in 

biomedical applications with their superior properties. It meets the requirements of biomaterials better 

than other competing materials such as stainless steels and Cr-Co. Because stainless steels and Cr-Co 

alloys generally contain harmful elements such as Nickel. However, even titanium alloys may not meet 

the requirements in cases of high strength, such as hard tissue changes and heavy wear. This study 

provides an overview of the latest research and development of titanium-based alloys. Starting with the 

basic aspects of titanium-based alloys, the properties of titanium biomaterial to meet the requirements 

of human bone and biomedical field are emphasized. 

Keywords: Powder Metallurgy, Titanium, Biomaterials. 
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1. GİRİŞ 

Toz metalurjisi malzeme teknolojilerinde, ürün formlarının oluşumunda ve mühendislik malzemelerinin 

kullanımında önemli bir rol oynar [1]. Toz metalurjisi, malzemelerin veya metalik malzemelerin 

tozlarının imalat yöntemlerini veya bunların metalik olmayan tozlarla karışımlarını ve ürünlerinin 

imalatını ana bileşeni eritmek zorunda kalmadan kapsayan bir teknoloji alanıdır. Otomotiv endüstrisinde 

üretilen parçaların yaklaşık % 80’inde ekonomik nedenlerden dolayı toz metalurji yöntemi 

kullanılmaktadır [2]. Bunun yanı sıra havacılık, enerji ve tıp alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 

[3]. Dişçilikte özellikle kemik ve diş implantları ve implant iskeleleri ve epitezi için uygulanan bazı 

karmaşık parçaları üretmek için de kullanılmaktadır. 

 

Metalik kompozit malzemeler çeşitli yöntemlerle üretilebilir. En sık kullanılanlardan doğrudan 

uygulanan klasik toz metalurji yöntemlerinin yanı sıra, mekanik alaşım yöntemleri de kullanılmaktadır 

[4][2]. Kompozit malzemeler mühendislik malzemelerinin kilit gruplarından biridir ve çoğunlukla 

yapay olarak üretilirler [5]. Kompozit bir malzemenin ana bileşenleri her biri farklı roller oynayan bir 

matris ve takviyeden  oluşmaktadır. Kompozitlerin çoğu, matrisin ve takviye malzemelerinin önceden 

ve ayrı ayrı hazırlanmasına dayanan dolaylı yöntemlerle üretilip daha sonra bir bütün halinde 

birleştirilmektedir [6]. Bir kompozit malzeme matrisi sürekli faz olan, donatı arasındaki boşluğu 

doldurabilen ve böylece matris donatı sisteminin kompakt formda kalmasını sağlayan ve aynı zamanda 

bu malzemelerden yapılan ürünlerin istenen şeklini ve boyutlarını sağlayan bir malzemeden 

oluşmaktadır [7]. Bir matris malzemesi; demir alaşımları, magnezyum alaşımları, alüminyum alaşımları, 

çinko alaşımları, gümüş alaşımları, nikel alaşımları ve bakır alaşımlarını içeren metal olabilir [8]. Aynı 

zamanda metal olmayan bir seramik matristen de yapılabilir [9].  

 

Metal matrisli kompozitlerin üretiminde malzeme biçiminin ve boyutlarının esnek seçimi nedeniyle toz 

metalurjisi yöntemi daha faydalı olabilmektedir. Bu tür yöntemler art arda yapılan çeşitli işlemlerin bir 

sonucu olarak metal tozları ve seramiklerin birleştirilmesi yoluyla kompozit malzemelerin elde 

edilmesine izin vermektedir. Bu yöntemin birçok avantajı olmasına rağmen dezavantajları da vardır. 

Yüksek doğrulukta bir dizi eleman üretme zorlukları, üretilen eleman ve montajları otomatikleştirme 

imkanı ve özel ekipman kullanımı bu dezavantajlara örnek olarak gösterilebilir [10][11][12]. 

 

Seramik-metalik kompozitler toz metalujisi yöntemiyle üretilen ısıya dayanıklı yüksek sıcaklıkta 

sürünmeye karşı dirençli olan önemli kompozit malzeme gruplarından biri sayımaktadır [13]. Oksitler, 

karbürler, silisitler veya boritler sermet kompozitlerde seramik malzemelerdir [14]. Sinterlenmiş 

karbürler ve sinter oksitler ısıya dayanıklı malzemeler olarak kullanılmaktadır [15][16]. 

 

Biyomateryal olarak titanyum ve alaşımlarının kullanım alanları giderek artmaktadır. Titanyum, ince 

yüzey oksit tabakası nedeniyle üstün biyouyumluluk ve mükemmel korozyon direnci sağlamaktadır 

[17][18]. Mekanik bir davranış sergilemesini sağlayan belli bir elastik modül ve düşük yoğunluklu 

olması nedeniyle tercih edilmektedir. Hafif, güçlü ve kemikler ile tamamen biyouyumlu olan titanyum 

insan vücudundaki gereksinimleri doğal olarak karşılayan az sayıdaki elementlerden biridir. Tüm 

titanyum ve alaşımları arasında biyomedikal alanda kullanılan başlıca malzemeler ticari olarak; saf 

titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımıdır [19]. Yapay kemiklerde, eklemlerde ve dental implantlarda sert doku 

replasmanları olarak yaygın şekilde kullanılırlar [20].  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Toz Metalurjisi Yöntemi 

Toz metalurjisi, nano boyuttaki parçacıkların bir araya getirilerek daha büyük parçaların oluşturulması 

işlemine denir. Başka bir deyişle toz halindeki parçacıklar sıkıştırılarak ve farklı sinterleme sıcaklıkları 

ile parça üretimi yapılır. [21]. İnce parçacık halindeki saf metaller, karbon alaşımlar, polimer 

malzemeler ve seramikler harmanlanıp sıkıştırılarak şekillendirilebilirler. Şekillendirilen numuneler ana 

matrisin ergime sıcklığından daha düşük bir sıcaklıkta sinterlenerek temas yüzeyleri arasında güçlü bir 

yapı oluşur. Küçük, karmaşık ve boyutsal hassasiyeti yüksek olan malzemeler için toz metalurjisi 

yöntemi oldukça uygun bir yöntemdir. Malzeme israfı az olmakla beraber belirli derecede gözenek 

(porozite) ve geçirgenlik toz metalurjisinin karakteristik özelliğidir. [22]. Şekil 1.’de toz metalurjisi 

işlem basamakları görülmektedir. 
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Şekil 1. Toz metalurjisi işlem basamakları 

 

Bir tozun üretim yöntemi, o tozun boyut ve şekil gibi özelliklerini doğrudan etkiler. Yeryüzündeki 

birçok malzeme toz haline getirilebilir fakat malzemelerin toz haline getirilmesinde seçilen yöntem, 

malzemenin kullanılacağı alana, dolayısıyla istenen özelliklere bağlıdır. Bu süreçte maliyet ve üretim 

esnasında oluşan kimyasal tepkimelerde (oksidasyon ve yanma gibi) diğer etkili faktörlerdendir [23]. 

Endüstriyel uygulamalarda en çok karşılaşılan tozlar Şekil 2‘de görülmektedir.  

 

 
Şekil 2. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan toz morfolojileri 

 

Toz üretiminde kullanılan ana yöntemler olarak, mekanik öğütme, kimyasal tepkime, elektrolitik 

biriktirme, atomizasyon ve buhar yoğuşturma sayılabilir. Kullanılacak toz üretim yönteminin seçilmesi 

ekonomikliğine, elde edilen tozların özelliklerine ve bu tozların kullanım yeri ihtiyaçlarını ne oranda 

karşılayabildiğine bağlıdır. Üretilen tozun şeklinin nihai ürüne büyük oranda etkisi vardır ve toz şeklini 

belirleyen en önemli etken tozun üretim yöntemidir [24].  

 

2.1.1. Mekanik üretim yöntemleri 

Mekanik üretim yöntemleri genel olarak öğütülecek malzemenin katı halde kaldığı yöntemlerdir. 

Öğütme bilinen en eski toz üretim yöntemidir. Özellikle seramik ve çimento endüstrisine ve gevrek 

malzemelerden toz üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla beraber metal tozu üretiminde 

kullanımı metalik malzemelerin plastisitesinin fazla olmasından dolayı kısıtlıdır. Mekanik öğütmede 

öncelikle çatlaklar oluşur, çatlak oluşumunu kırılma ve yeni yüzeylerin oluşması takip eder [25]. 

Üretilebilecek minimum parçacık boyutu mekanik öğütme sürecine olduğu kadar malzemenin türüne de 

bağlıdır [26]. Mekanik üretim yöntemleri 4 gruba ayrılabilir. Bunlar; 
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• Darbe ile toz haline getirme 

• Öğütme ile üretim 

• Kırpma ile üretim 

• Ezme, ufalama ile üretim olarak sınıflandırılabilir. 

 

2.1.2. Atomizasyon 

Atomizasyon işlemi, toz haline getirilecek alaşımın veya elementin, külçe haldeyken ergitilmesine ve 

sonrasında hızlı soğutularak damlacıklara parçalanmasından oluşmaktadır. Damlacıklar sıvı haldeyken, 

gaz veya sıvı vasıtasıyla hızlı bir şekilde katılaştırılarak parçacık haline dönüştürülür. Atomizasyon 

yöntemi Şekil 3’te görülmektedir [21][9]. 

 

 
Şekil 3. Atomizasyon yöntemi 

 

Bu yöntem; metaller, alaşımlar ve intermetalikler için kullanılmakla birlikte son yıllarda polimer ve 

seramiklerde de kullanılmaktadır. Yöntemin kullanımı 1960‘lı yıllara dayanmaktadır. Atomizasyon 

yöntemiyle üretilen tozlarda karşılaşılan safsızlıkların çoğu ergitme aşamasındaki refrakterden geldiği 

için bu aşamada kullanılan ekipmanlar önemlidir. Atomizasyonla üretim yöntemi genel olarak sıvı 

atomizasyon, gaz atomizasyonu ve savurmalı atomizasyon olarak üç başlıkta incelenebilir. Atomizasyon 

sürecinde kullanılacak yöntemin belirleyici etkeni üretilecek malzemenin ergime noktasıdır [27]. 

 

2.1.3. Elektro-kimyasal üretim teknikleri 

Yöntem bir sulu çözeltiden veya sıvı tuz banyosundan elektroliz hücresi kullanılarak tozların 

biriktirilmesi esasına dayanmaktadır. Sulu solüsyonların elektrolizi özellikle bakır, nikel, çinko, demir, 

kobalt, fosfor ve kurşun tozlarının üretiminde kullanılmaktadır. Üretim iki aşamalıdır. Katot üzerinde 

biriken toz kütlesi daha sonra öğütülerek toz haline getirilir. Sonrasında gerilmeleri azaltmak ve uçucu 

maddedlerin eliminasyonu için tavlama işlemi yapılır. Yöntem yüksek ürün safiyeti sağlar. 

Elektrokimyasal yöntemler ile üretilen tozların morfolojisi dendritiktir, düzensiz şekillidir ve iç 

gözenekler ihtiva eder. Tozların boyutunu ve morfolojisini elektroliz sürecindeki banyo şartları ve 

sonrasındaki işlem basamakları belirler. Elektroliz yöntemi sadece saf metallerin üretiminde 

kullanılmaktadır. Üretim birkaç basamaktan oluştuğu için maliyet artmaktadır. Artık madde oluşumu 

üst seviyede olduğu için çevre kirliliği oluşturması da bu yöntemin kullanımını sınırlayan bir etkendir. 

Şekil 4.’te elektrokimyasal üretim yöntemi görülmektedir [28][29]. 
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Şekil 4. Elektrokimyasal üretim yöntemi 

 

2.2. Biyouyumluluk 

İmplant olarak kullanılan materyallerin toksik bir madde olmaması ve insan vücudunda ağrı veya alerjik 

reaksiyonlara neden olmaması gerekmektedir. Biyomalzemelerin başarısı temel olarak insan vücudunun 

implanta verdiği reaksiyona bağlıdır ve bu bir materyalin biyouyumluluğunu ölçer. İmplantlar insan 

dokularına ve sıvılarına maruz kaldığında, dokular ve implant materyali arasında birkaç reaksiyon 

meydana gelir. Bu reaksiyonlar biyomalzemelerin sistemimiz tarafından kabul edilebilirliğini 

belirlemektedir [3].  

 

2.3. Titanyum ve titanyum alaşımları 

Biyomateryal olarak titanyum ve alaşımlarının kullanımı gün geçtikçe artmaktadır [30]. Mükemmel 

korozyon direnci ve biyouyumluluk özellikleri nedeniyle tıp ve dişçilik alanında sık bir kullanıma 

sahiptir [31][32]. Tüm titanyum ve alaşımları arasında biyomedikal alanda kullanılan başlıca 

malzemeler ticari olarak saf titanyum ve Ti-6Al-4V alaşımıdır [33]. Titanyum ve alaşımlarını implantlar 

için en önemli biyomalzemeler yapan diğer bir özellikte genel olarak titanyum bazlı malzemelerin son 

derece ince, yapışkan ve koruyucu bir titanyum film tabakasına sahip olmasıdır [34]. Şekil 5.’te yapay 

kalça eklemi ve diz implantının şematik diyagramı görülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Yapay kalça eklemi ve diz implantının şematik diyagramı 

 

2.4. Titanyum ve titanyum alaşımlarında aşınma 

Titanyum ve alaşımlarının temel dezavantajı bu malzemelerin aşınma, yorulma direnci ve tribolojik 

özelliklerinin kötü olmasıdır. Çizelge 1.’de bazı alaşımların mekanik özellikleri görülmektedir. 
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Çizelge 1. Bazı alaşımların mekanik özellikleri [35] 

Tür Kimyasal Formül/ Malzeme Kristal Yapı 
Yoğunluk 

(g/cm3) 

Ergime Der. 

(˚C) 

  TaC Tantal karbür Kübik 14.50 3800 

  TiC Titanyum karbür Kübik 4.94 3100 

  NbC Niobyum karbür Kübik 7.82 3500 

Karbürler VC Vanadyum karbür Kübik 5.77 2810 

  SiC Silisyum karbür Polimorf 3.21 2820 

  HfC Hafniyum karbür YMK 12.76 3900 

  ZrC Zirkonyum karbür YMK 5.56 3400 

  TiN Titanyum nitrür YMK 5.4 2930 

  HfN Hafniyum nitrür YNK 13.9 3385 

  NbN Niyobyum nitrür Kübik 8.47 2573 

Nitrürler VN Vanadyum nitrür Kübik 6.13 2050 

  TaN Tantalyum nitrür Kübik 14.50 3800 

  ZrN Zirkonyum nitrür YMK 7.29 2950 

  ZrB2 Zirkonyum borür Hekzagonal 6.10 3245 

  TiB2 Titanyum borür Hekzagonal 4.52 2970 

Borürler HfB2 Hafniyum borür Hekzagonal 11.19 3380 

  TaB2 Tantalyum borür Hekzagonal 12.54 3040 

  NbB2 Niyobyum borür Kübik 6.97 3050 

 

Titanyum kendi arasında veya diğer malzemeler arasında sürtünmeye maruz kaldığı zaman ciddi aşınma 

eğilimi gösterebilmektedir. İmplantların başarısız olmasının nedeni bu malzemelerin sürtünme 

kalıntılarının implanttan kan dolaşımına salınımı ve çevredeki dokunun iltihaplanmasına yol açabilecek 

yüksek sürtünme katsayısından kaynaklanmaktadır. Bu sorun implantın gevşemesine neden olur ve 

sonunda implantın değiştirilmesi gerekebilir [36]. 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada toz metalurjisi yöntemi, toz metalurjisi üretim yöntemleri, titanyum ve titanyum alaşımları 

ve biyouyumluluk hakkında genel bir araştırma yapılmıştır. Bu alanda yıllar boyunca gerçekleştirilen 

deneysel olarak elde edilen bazı sonuçlar irdelenmiştir. Titanyum ve alaşımları çeşitli sektörlerde 

başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Titanyum alaşımlarının yüksek erime sıcaklığı ve benzersiz 

korozyon direnci ile özellikle biyomedikal alanında  olmak üzere birçok endüstride kullanımı hızla 

artmaktadır. Titanyum alaşımlarından yapılan bileşenler genellikle farklı malzemelerle (metaller, 

polimerler veya seramikler) sabit veya dinamik yükleme altında ve çeşitli sıcaklıklarda tribolojik olarak 

temas halindedir. Bu temas yükleri titanyum yüzeyini pasifleştiren ince doğal oksit filminin hasar 

görmesine neden olabilmekte ve metal olmayan malzeme veya çevre ortamla yoğun etkileşime girebilir. 

Bu etkileşimler yüksek sürtünme ve korozyon gibi çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. Titanyum ve 

alaşımları için yeni özel yüzey modifikasyon tekniklerinin geliştirilmesi, bu etkileri kontrol etmek veya 

önlemek ve dolayısıyla implantın ömrünü uzatmak giderek daha kritik bir gereklilik haline gelmektedir.  
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