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HAKKIMIZDA
1995 yılından günümüze pek çok farklı sektörde faaliyetlerine devam etmekte olan 
Karakoyunlu Group, elde etmiş olduğu uzmanlık ve iş tecrübesini birleştirerek; 2021 
yılında Kahramankazan, Ankara’da yerleşik bulunan HAB Ankara Uzay ve Havacılık İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesinde 6.750 m2 alana kurmuş olduğu fabrikasında, Savunma 
Sanayine yönelik; Metal ve Metal Dışı Toz Üretiminin (Al Aluminyum, Zn Çinko, Cu Bakır, 
Bronz, Pirinç, 316 Paslanmaz, 316-L Paslanmaz, 304 Paslanmaz, 304-L Paslanmaz, Inconel 
718, Inconel 625, AlSi10Mg) yanı sıra Toz Metal Parça İmalatı sektörlerinde TMC POWDER 
METAL markası ile üretim ve satışlarına başlamıştır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
KARAKOYUNLU GROUP olarak kalite ve başarı devamlılığının; problemlerin oluşumunu 
önleyici tedbirler almaktan, bilgiyi zamanında ve tam olarak sağlamaktan ve müşteri odak-
lı, kaliteli, güvenilir hizmetten geçtiğine inanmaktayız.
Kalitede mükemmelliğin yakalanması ve sürdürülebilmesi en büyük hedeflerimizdendir.
Bu nedenle Karakoyunlu Group ekibi; çalışmakta olduğu tüm alanlarda müşteri odaklı ha-
reket edip, tüm müşterilerimizin öneri ve taleplerini özenle değerlendirip, ihtiyaçlarını tam 
anlayıp, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi düstur edinmiştir.
• Müşterilerimizin ve Tedarikçilerimizin verilerini gizli tutarak veri güvenliğini sağlamak.

• Müşteri memnuniyetini sağlamak için oluşabilecek sorunlara zamanında müdahale 
edip sonrasında sorunun nedenini araştırıp bulmak ve kalıcı çözümler üretmek.

• Mümkün olan en iyi çözümü ve ürünü belirleyerek müşterimizin iş yükünü azaltıp, 
hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunarak beklentilerini tam olarak karşılamak.

• İş kabiliyetimizi ve çeşitliliğini geliştirmek amacıyla Tedarikçilerimizle güvenilir, uzun 
soluklu ve kalıcı iş ortaklığı kurmak.

• Yasal düzenlemeler ve standartların gereklilikleri beraberinde müşterilerimizin talep 
ettiği şartları sürekli geliştirerek şirket süreçlerine etkin bir şekilde entegre etmek.
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KARAKOYUNLU GROUP sosyal sorum-
luluklarının bilincinde, ülke ekonomisine 
katkıda bulunan, çevre ile iş sağlığı ve 
güvenliğine duyarlı bir kuruluş olarak:

• Sürekli gelişme ve iyileşme prensi-
bini esas alarak, ürün ve faaliyetler-
ini, oluşabilecek çevre kirliliği ve iş 
sağlığı-güvenliği risklerini önleyecek 
tedbirlerle planlamayı ve uygulamayı,

• İş kazası riskini azaltacak şekilde er-
gonomik ve sağlıklı iş ortamları sağla-
mayı,

• Enerji ve doğal kaynakları verimli 
olarak kullanmayı,

• Çalışanları ve tedarikçilerinin çevre ve 
iş sağlığı – güvenliği bilincinin art-
tırılmasına yönelik eğitim çalışmaları 
yapmayı,

• Oluşan çevre boyutları ve iş sağlığı - 
güvenliği ile bağlantılı yasal sorumlu-
lukları yerine getirmeyi,

• Ürün ve faaliyetlerinin, çevre ve iş 
sağlığı – güvenliğine etkileri hakkın-
da kamu-oyunu ve müşterileri bilg-
ilendirmeyi tüm çalışanlarıyla taahhüt 
eder.

ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI
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HİZMET SUNDUĞUMUZ SEKTÖRLER
• SAVUNMA SANAYİ

• OTOMOTİV SANAYİ

• METAL SANAYİ 

• ELMAS SOKET VE KESİCİ TAKIM SANAYİ



www.tmcpowdermetal.com.tr www.tmcpowdermetal.com.tr

6

SU ATOMİZASYON TOZLARI 
Ürün performansını artırmanın bir yolu da Toz Metal yapısal parçalarda daha yük-
sek yoğunluk seviyelerine ulaşmaktır. Bu nedenle Bakır (Cu) ve Bakır (Cu) alaşım 
tozlarının su atomizasyon yöntemiyle üretimi her geçen gün artmaktadır. Atom-
izasyon, yüksek enerjili bir sıvı veya gazın ergimiş metali parçalamasıyla oluşur. 

Su atomize bakır tozları düzensiz parçacık şekline sahiptir ve bu nedenle iyi bir ham 
mukavemete sahiptir. Toz partikülleri dahili gözeneklilik içermez ve özellikle sıcak 
preslemedeki tavlama işleminin gelişimi nedeniyle üstün sıkıştırılabilirliğe sahiptir. 

Su atomize tozlar bu nedenle Toz Metal yapısal parçalarda yüksek ham yoğunluğun 
arandığı yerlerde tercih edilen malzemedir. 

Su Atomizasyonu ile Üretilen Tozlarının Boyutları
 
-20µm                      (600 mesh)
20µm – 45µm         (325 mesh)
45µm – 63µm         (230 mesh)
63µm – 90µm         (170 mesh)
90µm – 125µm       (120 mesh)
+125µm                  (100 mesh)

•  Saf Bakır Tozu (%99,8)
•  85/15 ve 90/10 Bronz Tozları

GAZ ATOMİZASYON TOZLARI 
Metal  ve metal dışı  tozları çeşitli yollarla üretilir.  Bunlardan en önemlisi, at-
omizasyon sıvısı olarak inert bir gazın kullanıldığı gaz atomizasyon işlemidir. 

Gaz atomizasyonunda koruyucu atmosfer gazı ve atomizasyon için azot, argon veya he-
lyum kullanılmaktadır. Üretilen tozlar düzenli küresel olmakla birlikte gözenek içermez. 
Üretim parametreleri iyi optimize edildiğinde oksijen içeriği 100 ppm’in altındadır.

Küresel tozlar, ham mukavemetin bir sorun olmadığı ancak tozun kaptaki paketleme 
yoğunluğunun önemli olduğu sıcak ve soğuk izostatik preslemede özellikle yararlıdır.
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BAKIR (Cu)

• Bakır tozları yüksek fizikokimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda kullanıl-
maktadır. 

• Bakır tozu düzensiz bir şekle ve yüksek mukavemet özelliğine sahiptir. Bu ürün, standart 
olarak, mukavemet ve mekanik özellikleri geliştirmek için demir tozu ile katkı maddesi 
olarak kullanılmaktadır. 

Bakır Tozu uygulamaları: 
• Fren balatası imalatında  
• Demir tozu ile karıştırılmış sinterlenmiş parçalarda 
• Elmaslı kesici takım üretiminde elektrik iletkeni olarak 
• Termal iletkenler olarak İletken/Elektrik Parçaları 
• Yapısal Parçalar - Polimer katkılı iletkenler 

Üretim Yöntemi: Su Atomizasyonu, Gaz Atomizasyonu 

TOZ TÜRÜ

BAKIR (Cu) %99,9

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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• Demir tozu çeşitli yöntemlerle farklı derecelerde üretilebilir.
• Demir tozu saflık, üretim yöntemi ve yoğunluk olarak sınıflandırılır.

      Demir Tozu uygulamaları:
• Sinterlenmiş bileşenler
• Yumuşak manyetik bileşenler
• Yüzey kaplaması
• Lehimleme Kaynak Baskı
• Tarımsal kullanım                                                                                                                   

Üretim Yöntemi : Su Atomizasyonu

DEMİR (Fe)

TOZ TÜRÜ

DEMİR (Fe) %99,9

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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KALAY (Sn)

TOZ TÜRÜ

KALAY (Sn) %99,9

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• Kalay tozları yüksek fizikokimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda 
kullanılmaktadır.

• Sinter parçaların üretimi, metalürjik alaşımlama, kimyasal prosesler, sürtünme 
parçaları, yüzey mühendisliği, kaynak ve lehimleme, elmas kesici sektörü, elek-
tronik, radyasyon kalkanı teknolojileri ve dekoratif amaçlı uygulamalar olarak 
sayılabilir.

      Kalay tozu uygulamaları:
• Bronz Bileşen Sürtünme parçaları
• Kaynak ve lehimleme
• Metalürjik alaşımlama
• Kimyasal işlemler
• Elmas kesici sanayi

Üretim yöntemi: Gaz Atomizasyonu
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• Alüminyum Tozu, kendine has özellikleri ile çok çeşitli sektörlerde yüzlerce farklı 
ihtiyacı karşılamak için kullanılmaktadır.

• Metalik Pigment olarak kaplama, boya, mürekkep ve tekstil sektöründe dekoratif 
amaçlı olarak kullanılmaktadır.

• Rengi parlak gümüş rengidir.

• Kimyasal madde olarak; madencilik, havai fişek ve askeri savunma sanayilerinde 
patlayıcı olarak kullanılır.

• Toz Metalürjisinde çeşitli parçaların üretiminde kullanılmaktadır.

Üretim Yöntemi: Gaz Atomizasyonu

ALÜMİNYUM (AI)

TOZ TÜRÜ

ALÜMİNYUM (AI) %99,9

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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ÇİNKO (Zn)

TOZ TÜRÜ

ÇİNKO (Zn) %99,9

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• Çinko Tozu, oda sıcaklığında aşınma direnci, korozyon direnci, dökülebilirlik ve 
mekanik özellikleri ile diğer birçok metalle alaşımlamada ve farklı sektörlerde 
kullanılmaktadır.

• Alkalin Pillerde, Havai fişeklerde,

• Boya sektöründe, Sinterlemede,

• Elmas Kesici sektöründe,

• Sürtünme parçalarında, fren balatalarında,

• Plastik sektöründe,

• Kuyumculuk sektöründe kullanılmaktadır.

Üretim Yöntemi: Gaz Atomizasyonu
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• Pirinç tozu, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı alaşımların genel adıdır.

• Endüstriyel amaçlı olarak; otomotiv endüstrisinde parça üretiminde, Toz Metalür-
jisi, MIM, Yüzey kaplamaları, Elmas Kesici sektörü, Metalik dolgular, Sürtünme Mal-
zemelerinde,

• Dekoratif amaçlı olarak; baskı mürekkeplerinde ve kaplamalarda

• Mimari amaçlı olarak; reçine veya boyaların içine eklenerek farklı objelerin yüzey-
lerine uygulanmasında objeyi masif metal görüntüsüne getirmek için kullanılır.   

Üretim yöntemi : Su Atomizasyonu , Gaz Atomizasyonu 

PİRİNÇ

TOZ TÜRÜ

PİRİNÇ %70 (Cu) %30 (Zn)

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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BRONZ

TOZ TÜRÜ

BRONZ
%95 (Cu) %5 (Sn)
%90 (Cu) %10 (Sn)
%85 (Cu) %15 (Sn)

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• Bronz tozlar yüksek fizikokimyasal özellikleri sayesinde birçok teknolojik alanda 
kullanılmaktadır.

• Bronz toz ürünler saflık, üretim yöntemi ve yoğunluk olarak sınıflandırılır.
 
Bronz Toz uygulamaları:
• Bronz filtreler, yataklar ve burçlar (bi-metal bant)
• Kaynak ve lehim teknolojileri 
• Dekoratif uygulamalar
• Sürtünme parçaları
• Elmas kesiciler

Üretim yöntemi : Su Atomizasyonu , Gaz Atomizasyonu
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• Sunduğu performansla kusursuz bir işlevsellik sağlayan 304 Paslanmaz Çelikler, 
hayatımızın her alanında kullanılmaktadır.

• Özellikle kimya ve petrokimya sektöründe sıkça tercih edilmektedir. Yüksek ko-
rozyon direnci ve suya dayanıklılığı kapsamında endüstriyel mutfaklarda kullanım 
alanı mevcuttur. Bunun yanı sıra otomotiv yan sanayi ve gıda sanayisinde de ihti-
yaç duyulan ürünlerin başında gelmektedir

Kalite Özellikleri
• 304 paslanmaz EN standardına göre 1.4301 kalite paslanmaz olarak numaraland-

ırılmaktadır.
• 304 kalite paslanmaz aynı zamanda EN standardına göre X5CrNi18-10 olarak da 

adlandırılmaktadır.   
 
Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu

PASLANMAZ 304

TOZ TÜRÜ

304 (1.4301)
PASLANMAZ ÇELİK

-

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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PASLANMAZ 304-L

TOZ TÜRÜ

304 L (1.4307)
PASLANMAZ ÇELİK

-

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• 304L kalite paslanmaz çelik, 304 kalite paslanmaz çeliğin kullanıldığı tüm ortam-
larda rahatlıkla kullanılabilir.

• 304L paslanmaz kimyasalların olduğu ortamlarda, petrokimyada, ev aletlerinde 
sıklıkla kullanılır.

• Bunun yanı sıra endüstriyel mutfaklarda, otomotiv ve otomotiv yan sanayisinde 
ve gıda endüstrisinde vazgeçilmezler arasında yer alan bir paslanmaz çelik kali-
tesidir.

• 304L paslanmaz EN standardına göre 1.4307 kalite paslanmaz olarak nu-
maralandırılmaktadır.

• 304L kalite paslanmaz aynı zamanda EN standardına göre X2CrNi18-9 olarak da 
adlandırılmaktadır.

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu
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• Paslanmaz çelik tozları, en az %10,5 Krom içeren demir esaslı alaşımlardır.

• 316 kalite paslanmazların malzemenin yüksek kalitede olması nedeniyle geniş 
kullanım alanı bulunmaktadır. Örneğin, aşındıran sıvıların tanklarında ve sakla-
ma kazanlarında, kimya ve petrokimya endüstrisinde, buhar kazanlarında, boya 
endüstrisinde, gıda tesislerinde ve madencilikte sıklıkla 316 (1.4401) ve türevin-
deki kalitelerde paslanmaz çelik malzemeler kullanılması tavsiye edilir. 

• 1.4401 - AISI316 Paslanmaz aynı zamanda EN standardına göre X5CrNiMo17 12-2 
Paslanmaz Çelik olarak da adlandırılır.

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu

PASLANMAZ 316

TOZ TÜRÜ

316 (1.4401)
PASLANMAZ ÇELİK

-

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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PASLANMAZ 316-L

TOZ TÜRÜ

316-L (1.4404)
PASLANMAZ ÇELİK

-

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• 316L kalite paslanmaz çelik ve çelik tozunun kullanım alanı malzemenin kalitesi 
ve kimyasal içeriği sayesinde çok geniştir.

• Örneğin aşındıran sıvıların tanklarında ve saklama kazanlarında, kimya ve petrok-
imya endüstrisinde, buhar kazanlarında, boya endüstrisinde, gıda tesislerinde, 
madencilikte sıkça 316L kalite ve türevindeki kalitelerde paslanmaz çelik malze-
meler kullanılır.

• 316L kalite paslanmaz çelik, oldukça yaygın kullanılan ve düşük karbonlu 
bir paslanmaz kalitesidir. Bu kalite EN normuna göre 1.4404 ya da X2CrNi-
Mo17-12-2, UNS normuna göre ise S31603 olarak adlandırılmaktadır.

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu
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• 15-5PH, katkılı üretim makinelerinde mükemmel işlenebilirliğe sahip martenzitik 
çökeltme ile sertleşen bir paslanmaz çeliktir.

• 15-5PH, orta düzeyde korozyon direnci ile birlikte yüksek mukavemet ve sertlik 
gerektiren uygulamalar için uygundur. Alaşım, 17-4PH’nin ferrit içermeyen versi-
yonudur.

• Mükemmel çekme mukavemeti
• Orta düzeyde korozyon direnci

Uygulama Alanları
• Havacılık
• Kimya / Petrokimya
• Kağıt / Metal işleme endüstrileri
• Tıbbi Gereçler 

Üretim yöntemi: Gaz Atomizasyonu

PASLANMAZ 15-5 PH 1.4545/A5644

TOZ TÜRÜ

PASLANMAZ 15-5 PH
1.4545/A564

-

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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PASLANMAZ 17-4 PH 1.4542/A564

TOZ TÜRÜ

PASLANMAZ 17-4 PH
1.4542/A564

-

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• PH 17-4 kalite paslanmaz çelik korozyon direnci açısından oldukça başarılıdır 
ve 304 kalite paslanmaz çelik ile kıyaslandığında neredeyse tamamen eş değer       
seviyede paslanma dayanımı gösterir.

• Mıknatıslanabilen bir paslanmaz çelik olmasına rağmen, paslanma direnci ol-
dukça yüksektir.

• 17-4 PH paslanmaz çeliği, martenzitik özelliktedir. Bu nedenle kolay sertleştirile-
bilir kaynaklanabilir ve dövülebilir bir çeliktir.

Uygulama Alanları
• Havacılık
• Otomotiv
• Tıbbi Gereçler 

Üretim yöntemi: Gaz Atomizasyonu
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INCONEL 718

TOZ TÜRÜ

INCONEL 718 -

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• Çok özel mekanlarda kullanılmak üzere üretilen ve çok yönlü özelliklere sahip olan 
Inconel 718 tozu malzemesi havacılık ve uzay endüstrisinde sıklıkla kullanılmak-
tadır.

• Inconel 718, Alloy 718, UNS N07718, 2.4668, NiCr19Fe19Nb5Mo3 olarak bilinir

• Normlar: AMS 5596, AMS 5662, AMS 5597, AMS 5589, AMS 5590, ASTM B637, 
ASTM B670

Üretim yöntemi: Gaz Atomizasyonu
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INCONEL 625

TOZ TÜRÜ

INCONEL 625 -

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• Diğer yaygın olarak kullanılan adıyla Alloy 625, nikel alaşım malzemeler arasın-
da en yaygın kullanılan nikel alaşım malzemelerden birisidir. Bu malzeme temel 
olarak üç farklı elementten oluşmaktadır. Bu elementler Nikel (Ni), Krom (Cr) ve 
Molibden (Mo) dir.

• Inconel 625 kalite malzemeye nikel krom molibden alaşımı da denebilir. Bu mal-
zeme çok yüksek derecede iyi bir korozyon direncine sahiptir.

• Inconel 625 tozunun kullanım alanları oldukça sert ve yüksek dayanım gerek-
tiren yerlerdir. Petrol ve gaz üretiminde, çok yüksek gerilim uygulanan denizcilik 
araçlarında ve parçalarında, offshore petrol platformlarında, kimyasallarla temas 
eden çeşitli yüzeylerde, havacılık ve uzay sanayinde ve nükleer reaktörlerde kul-
lanılmaktadır.

• Inconel 625, Alloy 625, UNS N06625, 2.4856, NiCr22Mo9Nb olarak bilinir.
• Normlar: AMS 5599, AMS 5666, ASTM B446, ASTM B443, ASTM B444

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu
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• Inconel 600 (2.4816) veya yaygın olarak kullanıldığı şekliyle alaşım 600, Nikel 
alaşımlı malzemeler arasında en çok tercih edilenlerden biridir.

• Inconel 600 malzemesinin en sık kullanıldığı alanlardan biri de kimya sektörüdür. 
Yüksek mekanik özelliklerin ve yüksek korozyon direncinin gerekli olduğu parçalar-
da kullanılır.

• Çeşitli endüstriyel ısıtıcılar, asit geçirmez borular, basınç ve sıcaklığın aynı anda 
bulunduğu ortamlarda en yaygın kullanılan malzemeler arasındadır.

• Isıl işlem fırınlarında ve birçok fırın parçasında da kullanılan Inconel 600 (alaşım 
600) malzemesi aynı zamanda birçok yüksek sıcaklığa dayanım gerektiren motor 
parçalarında da kullanılmaktadır.

• Aynı zamanda, birçok Inconel malzemesi gibi alaşım 600 malzemesi de nükleer 
reaktörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu

INCONEL 600

TOZ TÜRÜ

INCONEL 600 -

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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INVAR-36

TOZ TÜRÜ

INVAR-36 -

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU

• INVAR 36 malzeme ya da yaygın kullanılan diğer adıyla Nilo Alloy 36 malzeme 
bir nikel demir alaşımıdır. Bu malzeme temel olarak yüzde 36 nikel ve yüzde 64 
demir elementi içermektedir. Bu alaşımın en temel özelliği az genleşmesidir ve 
bu sebeple birçok ölçüm cihazında, kontrol cihazında kullanılmaktadır.

• Nilo 36, Alloy 36, Invar 36, UNS K93600, UNS K93601, 1.3912 olarak adlandırılır.

• Normlar: ASTM B 388, ASTM B 753, DIN 1715, SEW 385, AFNOR NF A54-301

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu



www.tmcpowdermetal.com.tr www.tmcpowdermetal.com.tr

24

• Alüminyum alaşımlar, malzemenin hafif, sağlam ve paslanmaz olması gereken pek 
çok alanda tercih edilir. Uçak ve otomobil endüstrisinde ve genleşme katsayısı 
düşük olduğundan pistonların yapımında geniş ölçüde kullanılmaktadır.

Üretim yöntemi : Gaz Atomizasyonu

AI12Sİ/AISİ10Mg

TOZ TÜRÜ

AI12Sİ / ALSİ 10Mg -

-20 µm       (600 mesh)

20-45 µm   (325 mesh)

45-63 µm   (230 mesh)

63-90 µm   (170 mesh)

90-125 µm (120 mesh)

+125           (100 mesh)

SAFLIK TOZ BOYUTU
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SERTİFİKALARIMIZ
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