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PREFACE 

The conference, organized by Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, was 
successfully and efficiently realized with our valuable participants in Nevsehir, 
Cappadocia between 21 - 23 June 2019. First of all I would like to thank you for 
showing interest. IMSMATEC 2019 aims to present up-to-date research conducted 
in the field of Materials Engineering. Mechanical Engineering and Automotive 
Engineering for scientists, academics, engineers and students from universities, 
technology experts, entrepreneurs and policy makers all over the world. Thus, 
IMSMATEC 2019 provides opportunities for delegates to face-to-face sharing of new 
ideas and application experiences, to establish business or research associations 
and to find global partners for future collaboration.We would like to express our 
sincere thanks to those who spend great effort to make this event take place. We 
would also like to thank to İSABET MEDIA and other sponsors of IMSMATEC'19 as 
their names and company logos stated. We also express our gratitude to the 
members of Honorary Committee, Scientific Committee, Organizing Committee, 
Secretarial Assistance, and Students for their great effort to make the event 
successful. Lastly, we would like to thank to academicians, practitioners, and 
the experts who were joined to IMSMATEC'19 in order to share their 
knowledge. With the wishes to see you all at the next International Symposium… 

CHAIRMAN OF IMSMATEC’19 

Prof.Dr. Bülent KURT 

Assoc. Prof. Dr. Cemal ÇARBOĞA



HONORABLE CHAIRS 

Prof.Dr.Mazhar BAĞLI-Rector 

Prof.Dr.Serdar SALMAN-Rector 

CHAIRMEN of IMSMATEC 

Prof.Dr.Bülent KURT 
Assoc.Prof. Dr. Cemal ÇARBOĞA 

ORGANIZING COMMITTEE 

Prof.Dr.Bülent BOSTAN

Prof. Dr. Can HAŞİMOĞLU

Prof.Dr. Can HAŞİMOĞLU
Prof. Dr. Murat BAYDOĞAN
Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Prof. Dr. Sermin OZAN
Prof. Dr. Sezen AKSÖZ
Prof. Dr. Yavuz SUN
Assoc.Prof. Dr.Bilal DEMİREL 
Assoc. Prof. Dr. Bülent AKTAŞ 
Assoc. Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN 
Assoc. Prof.Dr. Mücahit SÜTÇÜ 
Assist. Prof. Dr. Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ 
Dr. Mehmet PARLAK

INVITED SPEAKERS 

Scientific Committee

Prof. Dr. Adem BAKKALOĞLU - Yildiz Techinical University
Prof. Dr. Adem KURT - Gazi University
Prof. Dr. Adnan ÇALIK - Süleyman Demirel University
Prof. Dr. Ahmet DURGUTLU - Gazi University
Prof.Dr.Alexander SYTSCHEV- ISMAN, Chernogolovka, Russia
Prof. Dr. Ali KALKANLI - Middle East Techinical University
Prof. Dr. Ali Ramazani - University of Michigan-Ann Arbor
Prof. Dr. Alpagut KARA - Eskisehir Technical University
Prof. Dr. Anthony D. ROLLETT - Carnegie Mellon University
Prof. Dr. Aslıhan KARATEPE - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University
Prof.Dr.A. Kneissl-Montanuniversitat Leoben
Prof. Dr. Barbara ALBERT - Technische Universität Darmstadt
Prof. Dr. Bahri ERSOY - Afyon Kocatepe University
Prof. Dr. Behçet GÜLENÇ - Gazi University
Prof.Dr.B. Wielage-TU Chemnitz
Prof. Dr. Bilge DEMİR - Karabük University
Prof. Dr. Burhanettin İNEM - Gazi University
Prof. Dr. Bülent YEŞİLATA - Harran University
Prof. Dr. C.-K. Kim - KUT Cheonan
Prof. Dr. Carl D. Lundin - The University of Tennessee Knoxville
Prof. Dr. Cemil ÇETİNKAYA - Gazi University
Prof. Dr. Cuma BİNDAL - Sakarya University

Prof. Dr. David K. Matlock - Colorado School of Mines
Prof. Dr. Dragana ZIVKOVIC University of Belgrade
Prof. Dr. Duc Truong PHAM - University of Birmingham
Prof. Dr. Dursun ÖZYÜREK - Karabük University
Prof. Dr. E. Pernicka - Eberhard - Karls - University
Prof. Dr. E. Hornbogen - Ruhr - Universitat Bochum
Prof. Dr. Emil Mihailow - Universty of Chemical and Technology
Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI - Istanbul Techinical University
Prof. Dr. Ferhat Gül - Gazi University
Prof. Dr. G. Liu - Peking University
Prof. Dr. G. Schneider - Hochschule Aalen
Prof. Dr. H - H. Uchida - Tokai University
Prof. Dr. Hakan ATEŞ - Gazi University
Prof.Dr.H. Park-KUT, Cheonan
Prof. Dr. Peter DEARNLEY - Director at Borides Services Ltd, United Kingdom
Prof.Dr.H.-H. Uchida- Tokai University, Hiratsuka
Prof. Dr. Halil ARIK - Gazi University
Prof. Dr. Halis ÇELİK - Fırat University
Prof. Dr. Hani HENEIN - University of Alberta
Prof. Dr. Hayrettin AHLATÇI - Karabük University
Prof. Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU - Istanbul Techinical University
Prof. Dr. Hüseyin TURHAN - Bitlis Eren University
Prof. Dr.-Ing. Holger Seidlitz-Brandenburg University of Technology (BTU) 
Prof. Dr. Iván Enrique Campos Silva-Instituto Politécnico Nacional



Scientific Committee
Prof. Dr. İbrahim SEVİM - Karamanoğlu Mehmetbey University
Prof. Dr. İhsan Efeoğlu - Atatürk University
Prof. Dr. Irinei RADOMIR - Transilvania University of Brasov
Prof. Dr. İskender IŞIK - Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. J. Mayer - RWTH Aachen
Prof. Dr. Semra Kurama - Eskisehir Technical University
Prof. Dr. Jahan Rasty - Texas Tech University
Prof. Dr. Joao MASCARENHAS - Ulusal Enerji ve Jeoloji Laboratuvarı 
Prof. Dr. Jay Khodadadi - Auburn University
Prof. Dr. Jingkun XU, Technology Normal University
Prof. Dr. Juan Carlos Martinez-ANTON, Complutense University
Prof. Dr. Juan Mario GARCIA de MARIA, University of Madrid
Prof. Dr. Julian ANTONIAC - University Politehnica of Bucharest
Prof. Dr. Karl Ulrich KAINER - Helmholtz-Zentrum Geesthacht
Prof. Dr.Kamal Bin YUSOH - Universiti Malaysia Pahang, Malaysia
Prof. Dr. Kemal ALDAŞ - Aksaray University
Prof. Dr. K. W. Chau, Hong Kong Polytechnic University
Prof. Dr. Khasan S. Karimov, GIK Institute
Prof. Dr. Kiyotaka Matsuura - Hokkaido University
Prof. Dr. Kristiina Oksman - Luleå University of Technology
Prof. Dr. Leszek Wojnar - Cracow University of Technology
Prof. Dr. M. Goken - Friedrich - Alexander University
Prof. Dr. M. Hasnaoui, University Cadi Ayyad
Prof. Dr. M. Pohl, Ruhr-Universitat Bochum
Prof. Dr. Mahdi Mahfouf-Sheffield University
Prof. Dr. Majid Pouranvari - Sharif University of Technology
Prof. Dr. Majumdar J. Datta, Indian Institute of Tehcnology Kharagpur
Prof. Dr. Marco Antonio Schiavon, Universidade Federal de São João Del Rei 
Prof. Dr. Mariam Ali S A Al - Maadeed, Qatar University 
Prof. Dr. Mehmet EROĞLU - Fırat University
Prof. Dr. Mehmet Gavgalı - Atatürk University
Prof. Dr. Mehmet HANÇER - Muğla Sıtkı Koçman University
Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞİR - Cumhuriyet University
Prof. Dr. Messaoud Saıdanı, Conventry University
Prof. Dr. Mihai Alin POP - Transilvania University of Brasov
Prof. Dr. Mihai CERNAT - Transilvania University of Brasov
Prof. Dr. Moghtada Mobedi, İzmir High Technology Institute
Prof. Dr. Mohamed Bououdına, Univeristy of Bahrain.
Prof. Dr. Muhammad Hassan Sayyad, Ghulam Ishaq Khan Institute 
Prof. Dr. Mustafa ANIK - Eskişehir Osmangazi University
Prof. Dr. Mustafa BOZ - Karabük University
Prof.Dr.Muzaffer ZEREN - Kocaeli University
Prof. Dr. Najib Laraqi, University Paris Ouest LTIE-GTE
Prof. Dr. Nic BARCZA - MINTEK
Prof. Dr. Nizamettin KAHRAMAN - Karabük University
Prof. Dr. Nourah AL Senany, King Abdulaziz University
Prof. Dr. Nuran AY - Eskisehir Technical University
Prof. Dr. Onuralp YÜCEL - İstanbul Teknik University
Prof. Dr. Paer JÖNSSON - KTH, Sweden
Prof. Dr. P.D. Portella - BAM, Berlin
Prof. Dr. P. A. Dearnley - University of Leeds
Prof. Dr. Ramazan ÇITAK - Gazi University
Prof. Dr. Ramin Yousef, Islamic Azad University
Prof. Dr. Richard HOOD - University of Birmingham
Prof. Dr. Ridha Ben Yedder, Universite de Quacbec,
Prof. Dr. R.Vasant KUMAR University of Cambridge
Prof. Dr. R.H.Al Orainy, King Abdulaziz University
Prof. Dr. Ramazan KAÇAR - Karabük University
Prof. Dr. Ramazan YILMAZ - Sakarya University
Prof. Dr. Recep ÇALIN - Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Saad Hamad BINOMRAN, King Saud Univeristy
Prof. Dr. Sakin ZEYTİN - Sakarya University
Prof. Dr. Salem Seifeddine - Jönköping University
Prof. Dr. Sein Leung SOO - University of Birmingham
Prof. Dr. Serdar SALMAN - Marmara University
Prof. Dr. Servet TURAN - Eskisehir Technical University
Prof. Dr. Simona CAVALU - University of Oradea
Prof. Dr. Süleyman GÜNDÜZ - Karabük University
Prof. Dr. Şerafettin DEMİÇ- İzmir Katip Çelebi University
Prof. Dr. Şaduman SEN - Sakarya University
Prof. Dr. Tahir I. Khan, University of Bradford
Prof. Dr. Tanmay Basak, Indian Institute of Technology
Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN - Karadeniz Technical University

Prof. Dr. Tilak Dias - Nottingham Trent University 
Prof. Dr. Uğur SEN - Sakarya University
Prof. Dr. Virgil GEAMAN - Transilvania University of Brasov
Prof. Dr. Vítor António Ferreira da Costa, Universidade de Aveiro
Prof. Dr. Wazirzada Aslam Farooq, King Saud University.
Prof. Dr. Weite Wu, National Chung Hsing University, 
Prof. Dr. Yannis F.Missirlis - University of Patras
Prof. Dr. Young Sik Pyun - Sunmoon University
Prof. Dr. Yu Bo, China University of Petroleum
Prof. Dr. Yusuf Al-Turkı, King Abdulaziz University 
Prof. Dr. Yusuf Öztürk, San Diego State University
Prof. Dr. Yusuf ÖZÇATALBAŞ - Gazi University
Prof. Dr. Zaıtsev, D. D., Moscow State University 
Prof. Dr. Zaki Mohamed, Taif University.
Prof. Dr. Zeyad A. Alahmed, King Saud University
Prof. Dr. Zoubir Zouaoui, Glyndwr University,
Assoc. Prof. Dr. Ali Kaya GUR - Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Alpay ÖZER - Gazi University
Assoc. Prof. Dr. Arif Uzun - Kastamonu University
Assoc. Prof. Dr. Ayhan ORHAN - Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Cengiz BAĞCI - Hitit University
Assoc. Prof. Dr. Çetin ÖZAY - Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Emre YALAMAÇ - Celal Bayar University
Assoc. Prof. Dr. Elif Eren GÜLTEKİN - Selçuk University
Assoc. Prof. Dr. Etimad EYVAZOV - Bartın University
Assoc. Prof. Dr. Fethi DAĞDELEN - Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Hakan Gaşan - Eskişehir Osmangazi University
Assoc. Prof. Dr. Hakan GÖKMEŞE - Necmettin Erbakan University
Assoc. Prof. Dr. Havva KAZDAL ZEYTİN - TUBİTAK MAM
Assoc. Prof. Dr. Igor BELIC - Institute of Metals and Technology, Slovenia 
Assoc. Prof. Dr. İlyas SOMUNKIRAN - Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Khangardas ASGAROV - Bartın University.
Assoc. Prof. Dr. Mehmet KAYA - Bandırma University
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Özgür SEYDİBEYOĞLU - İzmir Katip Çelebi 
University
Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÜNAL - Karabük University
Assoc. Prof. Dr. Murat ESKİL - Aksaray Univesity
Assoc. Prof. Dr. M.Sabri GÖK - Bartın Univesity
Assoc. Prof. Dr. Osman GÖKDOĞAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli University 
Assoc. Prof. Dr. Serdar ÖNSES - Erciyes Univesity
Assoc. Prof. Dr. Serkan ISLAK - Kastamonu University
Assoc. Prof. Dr. Tülay YILDIZ - Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Uğur ÇALIGÜLÜ- Fırat University
Assoc. Prof. Dr. Uğur Gökmen - Gazi University
Assist. Prof. Dr. A.Cahit KARAOĞLANLI - Bartın University
Assist. Prof. Dr. Ali GÜNEN - İskenderun Technical University
Assist. Prof. Dr. Doğan DEMİREL - Aksaray University
Assist. Prof. Dr. Halil KARAKOÇ - Hacettepe University
Assist. Prof. Dr. Hanifi ÇİNİCİ - Gazi University
Assist. Prof. Dr. Kubilay KARACİF - Hitit University
Assist. Prof. Dr. Melika ÖZER - Gazi University
Assist. Prof. Dr. Mustafa ULUTAN - Eskisehir Osmangazi University Assist. 
Prof. Dr. Nermin DEMİRKOL - Kocaeli University
Assist. Prof. Dr. Nurşen KOÇ - Eskisehir Osmangazi University
Assist. Prof. Dr. Soner BUYTOZ - Fırat University
Assist. Prof. Dr. Süleyman ÜSTÜN - Celal Bayar University
Assist. Prof. Dr. Tayfun FINDIK - Gazi University
Assist. Prof. Dr. Vahdettin KOÇ - Adıyaman University
Assist. Prof. Dr. Volkan KILIÇLI - Gazi University
Assist. Prof. Dr. Volkan KIRMACI - Bartın University
Dr. Amir A Shirzadi - Open University
Dr. Carl D. LUNDIN - The University of Tenessee Knoxville
Dr. D.Danalev - University of Chemical Technology and Metallurgy.
Dr. Fevzi KAFEXHIU - Institute of Metals and Technology, Slovenia
Dr. Sedat SÜRDEM - National Boron Research Institute 
Dr. G.Cholakov - University of Chemical Technology and Metallurgy. 
Dr. H Ersen BALCIOĞLU - Usak University
Dr. Ivan Enrique Campos SILVA - Instituto Politecnico Nacional
Dr. J. Carda - University Jaime I.
Dr. M.Bojinov - University of Chemical Technology and Metallurgy



Scientific Committee

Dr. M. Jitaru - University "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
Dr. N.Dishovsky - University of Chemical Technology and Metallurgy
Dr. N.Yu.Bashkirceva - National Research Technological University
Dr. Peter DEARNLEY - Birmingham University
Dr. S.J.Allen - Queens University of Belfast, UK
Dr. S.J.C.Feyo de Azevedo - Universidade do Porto, Portugal
Dr. S.Kalcheva - University of Chemical Technology and Metallurgy
Dr. V. Dimitrov - Bulgarian Academy of Sciences
Dr. Farida Djerada - Larfi- Bejaia University



1 

IMSMATEC’19 PROGRAM 
21 JUN 2019-21 HAZİRAN 2019 

09:30-12:30 REGISTRATION/KAYIT 

12:30-13:30 LUNCH/ÖĞLE  YEMEĞİ 

13:30-14:00 OPENING CEROMONY/AÇILIŞ TÖRENİ 

14:00-14:20 
INVITED SPEAKER: Prof.Dr.Burhanettin İNEM 

The Engineering Materials; A Future Perspective 

14:20-14:40 
INVITED SPEAKER: Prof.Dr.Igor Vakulenko

The Effect Of Stress Pulses On The Cyclic Endurance Of Steel Axle Wheel-Set 

14:40-15:00 
INVITED SPEAKER: Prof. Dr. Levan Chkhartishvili 

On Obtaining Boron Carbide Based Nanocomposites 

 15:00-15:30 COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI 

SESSION 1   / OTURUM 1 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof.Dr.Halil ARIK  HALL  1 /   SALON 1 

15:30-15:50 
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OPTICAL LENSES AND OPHTHALMIC LENS ASSEMBLY STEPS 

T. Ozdemir Oge 

16:30-16:50 

INVESTIGATION OF FLOW AND TERMOMECHANICAL PERFORMANCE OF VENTILATED 

BRAKE DISCS USED IN HEAVY DUTY VEHICLES  

İbrahim Can Güleryüz, Barış Yılmaz 

16:50-17:10 

INVESTIGATION OF THE PARAMETERS AFFECTING EFFICIENCY IN HAND BRAKE 

CONTROL WIRES USED IN A VEHICLE 

Samet REÇEL, EMRE ÇALIŞKAN, Halil ACAR, Hüseyin KARABULUT , Mehtap HIDIROĞLU, Hilal CAN 

17:10-17:30 
AN INVESTIGATION ON WEAR BEHAVIOUR OF ALUMINIUM BRONZES 

Mehmet ÜNAL, Hatice SÖNMEZ , Yunus TÜREN, Hayrettin AHLATÇI 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Emre YALAMAÇ  HALL 8/  SALON 8 

15:30-15:50 
CRYSTALLIZATION AND CHARACTERIZATION OF LITHIUM SILICATE GLASS-CERAMICS 

Emre YALAMAÇ , Mücahit SÜTÇÜ, ve Aytaç ÇİDEM 

15:50-16:10 

THE DETERMINATION OF MINERALOGICAL-PETROGRAPHICAL AND GEOCHEMICAL 

PROPERTIES OF FELDSPARS OF BULDAN (DENİZLİ) PROVINCE FOR THEIR USAGE IN 

CERAMIC INDUSTRY 

Ahmet YILDIZ, Bahri ERSOY, Haydar BAŞER, Can BAŞARAN, Metin BAĞCI 

16:10-16:30 

THE EFFECT OF TALC ON THE SANITARY WARE PRODUCT FIRING PROPERTIES AS AN 

MELTING RAW MATERAIL 

Zahide BAYER ÖZTÜRK, Furkan PELEN, Deniz REYHANİYE, Muharrem GÜRGEN, Kadir Kaan 
KARAVELİ 

16:30-16:50 

COPPER AND SILVER CRYSTALS IN LUSTER GLAZES:DEVELOPMENT AND 

CHARACTERIZATION 

Nergis KILINÇ MİRDALI, Mine TAYKURT DADAY, Mustafa DADAY 

16:50-17:10 
UTILIZATION OF NATURAL MATERIALS FOR BACTERIAL SUPPRESSION 

Mustafa DADAY, Nurten YILMAZ, Mine TAYKURT DADAY 

17:10-17:30 
WASTE MANAGEMENT APPLICATION:RED-FIRED PRODUCT BASED GEOPOLYMER 

Mustafa DADAY, Mine TAYKURT DADAY 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Soner BUYTOZ  HALL 9/  SALON 9 

15:30-15:50 

THE EFFECT OF PLURONIC SURFACTANT ON PREPARATION OF MESOPOROUS MnO2 FOR 

SUPERCAPACITOR APPLICATIONS  

Sevde Aydogdu and Ece Unur 

15:50-16:10 

TEMPLATE-ASSISTED SYNTHESIS OF GRAPHENE/METAL OXIDE NANOCOMPOSITES FOR 

ENERGY STORAGE APPLICATIONS 

Sevde Aydogdu and Ece Unur 

16:10-16:30 

OPTIMIZATION AND ANALYSIS OF EFFECTS OF CUTTING PARAMETERS ON SURFACE 

ROUGHNESS IN TURNING AA 7075 ALLOY 

Mahir AKGÜN, Barış ÖZLÜ, Halil DEMİR 

16:30-16:50 
Barış ÖZLÜ, Mahir AKGÜN and Halil DEMİR 

16:50-17:10 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CUTTING FORCE IN TURNING OF 
Al 6063-T6 ALUMINUM ALLOY 
Barış ÖZLÜ, Mahir AKGÜN and Halil DEMİR 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CUTTING
FORCE IN TURNING OF Al 6061-T6 ALUMINUM ALLOY
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17:10-17:30 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CUTTING FORCE IN TURNING OF 

AA 7075 ALLOY 

Mahir AKGÜN, Barış ÖZLÜ, Halil DEMİR 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Assoc.Prof.Dr.Mehmet ÜNAL  HALL 10/  SALON 10 

15:30-15:50 

H-SHAPED MICROSTRIP PATCH ANTENNA FABRICATIONS AND MODELLING BY USING 

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK METHOD 

Hamdullah Öztürk, Yakup Hameş, Oğuzhan Akgöl, Bektaş Çolak 

15:50-16:10 
MULTILAYER PLASMONICS FOR VISIBLE BROADBAND ABSORPTION 

Ekin Aslan and Erdem Aslan 

16:10-16:30 
BROADBAND PLASMONIC ABSORBER FOR VISIBLE LIGHT 

Erdem Aslan and Ekin Aslan 

16:30-16:50 

VERIFICATION OF A TURBOMACHINE, AN ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP, DESIGN 

AND ANALYSIS IN A CASE STUDY 

Manolya Akdemir and Altan Ongun 

16:50-17:10 

AN INTEGRATED COMPACT AXIAL FAN DESIGN AND ANALYSIS IN A CASE STUDY: A 

REFRIGERATOR VOLUME WITH THERMOELECTRIC COOLER SYSTEM 

Manolya Akdemira, Ahmet Yılancı, Engin Çetin 

17:10-17:30 

RASPBERRY PI BASED OBJECT DETECTION AND TRACKING ROBOT DESIGN AND 

MODELING 

Taner YILMAZ, Mehmet ÇAVAŞ 

Session Chairman /Oturum Başkanı:   Assoc.Prof.Dr.Çetin ÖZAY  HALL 11/  SALON 11 

15:30-15:50 

AISI-420 MARTENZİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TOZ ENJENSİYON KALIPLAMA METODU 

KULLANIKARAK ÜRETİLMESİ VE MİKROYAPI, MEKANİK VE KOROZYON 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Lütfi YAKUT, H.Özkan GÜLSOY 

15:50-16:10 

BRONZ PARÇALARIN SEÇİCİ LAZER ERGİTME (SLM) METODU İLE ÜRETİLMESİ : 

MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER  

Mustafa Naci TOP, H. Özkan GÜLSOY 

16:10-16:30 
TIG KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ INCONEL 718 MALZEMENİN YAŞLANDIRMA ISIL 

İŞLEMLERİ SONRASINDA MİKROYAPI VE SERTLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ   

Akay Nevcanoğlu, S. Serdar PAZARLIOĞLU, Serdar SALMAN 

16:30-16:50 
THE EFFECT OF MAGNESIUM OXIDE ADDITIVE ON THE SINTERABILITY, 

MICROSTRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE 

Ogulcan Algan,  Ahmet Mert Isikogullari, Serdar Pazarlioglu 

16:50-17:10 

EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF AM-241, AM-241: PU-239: CM-241 ACTIVITY USING A 

MULTICHANNEL SILICON-BASED RADIATION DETECTOR 

Firdevs Banu ÖZDEMİR, Suat ÖZKORUCUKLU, Nuri ÖZEK 

17:10-17:30 

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AS-CAST AND ROLLED ZM21 

MAGNESIUM ALLOY 

Ümit ÖZDEMİR and Erkan KOÇ 

17:30-17:50 
CHROME FROM PRODUCTION WASTES RECOVERY WITH FLOTATION METHOD 

Ufuk TAŞCI, Bülent BOSTAN 

20:30- MÜZİK DİNLETİSİ 

22 JUN 2019-22 HAZİRAN 2019 

SESSION 2   / OTURUM 2 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Hakan GÖKMEŞE  HALL  1 /   SALON 1 

08:50-09:10 

NUMERICAL ANALYSIS OF HYPER ELASTIC RUBBER PLATES UNDER LOW VELOCITY 

IMPACT LOADING 

Mustafa ALBAYRAK, Mete Onur KAMAN 

09:10-09:30 
PRODUCTION OF MANGANESE PHOSPHATE FROM PSILOMELANE ORE 

Meltem Bolluk, Veli Görkem Efe, Cüneyt Arslan, İsmail Duman 

09:30-09:50 

INVESTIGATION OF THE PHYSİCAL PROPERTIES OF MICA POWDER REINFORCED 

RUBBER MATERIAL 

Şaban BÜLBÜL 

09:50-10:10 

PRODUCTION OF HYBRID COMPOSITE MATERIAL AA7075 METAL MATRIX (MICA-B4C) 

REINFORCED AND INVESTIGATION OF MICRO STRUCTURE AND MATERIAL PROPERTIES 

Beytullah ARSLAN, Hakan GÖKMEŞE, Şaban BÜLBÜL, HÜSEYİN ARIKAN 
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10:10-10:30 

STUDYING THE EFFECT OF THE STRUCTURAL CONDITION OF CARBON STEELS AND 

CARBON CONTENT IN THEM CARBON ON THE DESTRUCTION MECHANICS DURING 

DURING CYCLIC LOADING 

Dr. Babachenko Oleksandr I., Kononenko G. A. , Podolskyi R.V.,  Asgarov K., Çuğ H. 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Müge TARHAN  HALL  2 /   SALON 2 

08:50-09:10 

NUMERICAL ANALYSIS OF LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF SANDWICH PLATES 

HAVING SQUARE CELL 

İlyas BOZKURT, Mete Onur KAMAN 

09:10-09:30 

THE EFFECTS OF VARIOUS WELDING PROCEDURES ON THE MECHANICAL AND 

MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF X60 STEEL PIPES 

Onur ALTUNTAŞ, Emre ÖZER and Demet ZALAOĞLU 

09:30-09:50 

INFLUENCE OF SINTERING PARAMETERS ON DENSIFICATION AND HARDNESS OF 

ALUMINUM HYBRID COMPOSITES REINFORCED WITH B4C AND Al2O3 PARTICLES  

Burak KÜÇÜKOĞLU, Demet ZALAOĞLU, Emre ÖZER and Mehmet AYVAZ 

09:50-10:10 

KINETICS STUDY FOR THE ADSORPTION OF METHYLENE BLUE ON COCONUT SHELL 

BASED ACTIVATED CARBON PREPARED BY ZnCl2 

Hatice Karaer Yağmur,   İsmet Kaya   

10:10-10:30 

TWIN-DISC ROLLER TESTER DESIGN FOR TRAIN WHEEL AND RAIL WEAR 

CONFIGURATION 

Harun CUG and Mustafa DURSUNLAR 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Çetin ÖZAY  HALL  3 /   SALON 3 

08:50-09:10 
24 HOURS VERIFICATION TEST IN PRIMARY FREQUENCY CONTROL PERFORMANCE TEST 

Dr. Öğr. Üyesi Aydın DİKİCİ, Muhammed SOMUNKIRAN 

09:10-09:30 

STRUCTURAL PROPERTIES OF INGAN/ITO THIN FILM PRODUCED WITH THERMIONIC 

VACUUM ARC FOR THE VARIOUS APPLIED VOLTAGE 

Asim MANTARCI 

09:30-09:50 

%1 (ağ.ol) Ca İLAVELİ  AZ31 Mg ALAŞIMLARININ  AŞINMA ÖZELLİKLERİNE HADDE 

HIZININ ETKİSİ  

Taher Ali Issa YOUSEF, Hayrettin AHLATCI, İsmail Hakkı KARA, Yunus TÜREN 

09:50-10:10 

BİLYELİ DÖVME VE MAO İŞLEMİ UYGULANMIŞ 4,7M/DK VE 10M/DK HADDE HIZLARINDA 

HADDELENMİŞ AZ31-%0,5LA ALAŞIMININ KOROZYON DİRENCİNİN İNCELENMESİ 

İsmail Hakkı KARA, Galal Amhmed Ali ELMENSOURI,Hayrettin AHLATCI 

10:10-10:30 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRESSING TEMPERATURE ON THE MECHANICAL 

PROPERTIES OF Al-SiC POWDER METAL COMPOSITE MATERIAL 

Halil Arık, İrem Özen Maden 

Session Chairman /Oturum BaşkanıProf.Dr.Yavuz SUN  HALL  4 /   SALON 4 

08:50-09:10 

THE EFFECT OF ELECTROLYTE CONCENTRATION ON MICROSTRUCTURE AND 

CORROSION BEHAVIOR OF AA7075 ALLOYS TREATED VIA PLASMA ELECTROLYTIC 

OXIDATION 

F. Songur, E. Arslan,  B. Dikici, M.E. Kocadağistan 

09:10-09:30 

INVESTIGATION OF HARDNESS AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF AA7075 ALLOY 

BY ECAP METHOD 

Taha Alper YILMAZ, Yaşar TOTİK, Güzide Meltem Lüle ŞENÖZ, Taha Çağrı ŞENOCAK,İhsan EFEOĞLU 

09:30-09:50 

COMPARISON OF CORROSION RESISTANCE OF ZINC ALLOY COATINGS AND 

EXAMINATION OF THE EFFECT OF GALVANIC CORROSION 

Özlem Ecem KAPUCUOĞLU, Erhan AKARÇAY 

09:50-10:10 

RESEARCH OF THE EFFECT OF THE COMBINATION OF 6000 SERIES ALUMINUM AND 

STAINLESS-STEEL MATERIALS ON GALVANIC CORROSION 

Erhan AKARÇAY, Özlem Ecem KAPUCUOĞLU 

10:10-10:30 
MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF TI BASED FGMS BY USING PM 

Abdualkarim Musbah M. GARIBA and Serkan ISLAK 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assor.Prof.Dr.Yunus TÜREN  HALL  5 /   SALON 5 

08:50-09:10 

INVESTIGATION THE SYNTHESIS PROCEDURE ON DISPERSION BEHAVIOR OF 

POLY(SODIUM 4-STYRENESULFONATE)-MODIFIED BENTONITE IN AQUEOUS MEDIA 

Merve OKUTAN 

09:10-09:30 

THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EXPANDED VERMICULITE ON THE PHYSICAL 

PROPERTIES OF HDPE POLYMER 

Alper TOKKUŞ, Elif UZUN, Münir TAŞDEMİR 

09:30-09:50 
THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EXPANDED VERMICULITE ON THE 

MECHANICAL PROPERTIES OF HDPE POLYMER 
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Gizem Şimşek, Alper Tokkuş, Elif Uzun, Münir Taşdemir 

 

09:50-10:10 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF AMINE DERIVATIVE MONOMERS 

Yeliz ULAŞ 

10:10-10:30 

Ru(II) BENZENE COMPLEX OF CHIRAL PHOSPHINITE: INVESTIGATION OF ITS CATALYTIC 

ACTIVITY IN ASYMMETRIC TRANSFER HYDROGENATION OF KETONES 

Nevin ARSLAN 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Assoc.Prof.Dr.Uğur ÇALIGÜLÜ                                              HALL  6 /   SALON 6 

08:50-09:10 

INVESTIGATION OF WEAR RESISTANCE OF AISI 304 AND AISI 316L STAINLESS STEELS 

COATED Cr3C2 BY HVOF METHOD 

Mustafa Türkmen, Uğur Çalıgülü Mehtap Türkmen, Gülsüm Bölükbaşı 

09:10-09:30 

INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AUSTENITIC 

STAINLESS STEELS CERAMIC COATED WITH THERMAL SPRAY COATING METHOD 

Uğur Çalıgülü, Mustafa Türkmen, Zeliha Aydeniz, Ebru Tufanoğlu 

09:30-09:50 

JOINING OF AISI 304 / RAMOR 400 STEEL COUPLE WITH PTA WELDING METHOD AS 140 A 

WELDING ARC POWER 

Ali Kaya GÜR, Hasan BALLIKAYA, Necmettin YİĞİTTÜRK 

09:50-10:10 

THE THEORETICAL EVALUATION OF ABRASIVE ABRASION BEHAVIOR BY USING A 

TAGUCHI APPROACH 

Ali Kaya GÜR, Çetin ÖZAY, Büşra İÇEN 

10:10-10:30 

INVESTIGATION OF COATABILITY WITH POWDER Cr3C2 OF AUSTENITIC STAINLESS 

STEEL COATED WITH HVOF METHOD 

Halil Dikbaş, Mustafa Türkmen, Uğur Çalıgülü, Gülsüm Bölükbaşı 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Dr.Tuba BAHTLI                                                                          HALL  7 /   SALON 7 

08:50-09:10 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF RED MUD ON THE PROPERTIES OF CERAMIC WALL 

TILE BODY 

Tuna Aydın 

09:10-09:30 

THE EFFECTS OF BLAST FURNACE SLAG ON THE PROPERTIES OF CERAMIC WALL TILE 

BODY 

Tuna Aydın 

09:30-09:50 

INVESTIGATION OF THE USE OF PRECISION CASTING SAND WASTE OF COBALT IN HIGH 

ALUMINA REFRACTORY BRICKS 

Tuba BAHTLI and Veysel Murat BOSTANCI 

09:50-10:10 
THE INVESTIGATION OF PROPERTIES OF MANUAL SHAPED BRICK WITH NANO-SILICA 

Gökhan Görhan, Arif İnan 

10:10-10:30 
INVESTIGATION OF HYDROPHOBIC COATED PORCELAIN TILE SURFACE PROPERTIES 

Mehmet Behlül Kayalı, Gökhan Açıkbaş, Nurcan Çalış Açıkbaş 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr. Khangardash ASGAROV                                  HALL  8 /   SALON 8 

08:50-09:10 
CHARACTERIZATION OF TI3SIC2-CNF MATERIALS BY POWDER METALLURGY 

Ibtesam SAID SHNEEB SAID and Serkan ISLAK 

09:10-09:30 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF ELECTRODEPOSITED NICKEL/GRAPHENE 

COMPOSITE COATINGS 

Kemal Aydın and Harun Mindivan 

09:30-09:50 
CHARACTERIZATION OF BRONZE MATRIX TIC/MO2C REINFORCED FGMS 

Aimen Mohamed ABUSHRAIDA and Serkan ISLAK 

09:50-10:10 

THE THEORETICAL DESCRIPTION FOR THE MAGNEZONE XC -ASSISTED MAGNESIUM 

CATION ELECTROCHEMICAL DETERMINATION. A NEW ARRANGEMENT FOR AN OLD 

SONG  

Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Nataliia M. Omelchenko, Myron S. Rogozynsky, Sílvio C. de 

Oliveira, Yana G. Ivanushko, Oleksandra V. Ahafonova, Petro I. Yagodynets 

10:10-10:30 

THE THEORETICAL DESCRIPTION FOR DIETHYLAZODICARBOXYLATE 

ELECTROCHEMICAL DETERMINATION, ASSISTED BY NOVEL NAPHTHOQUINONIC 

COMPOUNDS 

Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Silvio C. de Oliveira, Yana G. Ivanushko, Alla V. Velyka  Adriano 

O. da Silva, Petro I. Yagodynets 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof.Dr.Şükrü TALAŞ                                                                   HALL  9 /   SALON 9 

08:50-09:10 

INVESTIGATION OF WEAR PERFORMANCE OF CERAMIC COATED CAST IRON BRAKE 

DISC ON VEHICLE TEST 

Recep Akyüz, Ekrem Altuncu, Zekeriya Kolbasar; Suna Aksel Atlıhan 

09:10-09:30 SURFACE CHARACTERIZATION OF AISI 4140 STEEL COATED WITH DIFFERENT 



7 

MATERIALS WITH ELECTRO SPARK DEPOSITION METHOD 

Yusuf KAYALI, Şükrü TALAŞ 

09:30-09:50 
INVESTIGATION OF DIFFUSION KINETICS OF BORONIZED HARDOX STEELS 

Yusuf KAYALI, Rıza KARA 

09:50-10:10 

INVESTIGATION OF CHARACTERIZATION AND MECHANICAL PROPERTIES, USE OF 

METAL COATED DIAMOND AND WC IN SOCKET PRODUCTION 

Halit Sübütay, Mehmet Şimşir 

10:10-10:30 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Erkan KOÇ  HALL  10 /   SALON 10 

08:50-09:10 
TAILORING THE ELECTROCHEMICALLY ACTIVE PbO2 PHASES 

Hatice Gökdemira, Mehmet Ali Gülgün, Cem Hakan Yılmaz, Cem Açıksarı, Muhsin Mazman 

09:10-09:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF AGING PROCESS ON MECHANICAL PROPERTIES OF 

Ti-15V-3Al-3Sn-3Cr ALLOY 

Nihal YUMAK, Kubilay ASLANTAŞ, Ahmet ÇETKİN 

09:30-09:50 

THE EFFECT OF PRE-AGING PROCESSES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF 

METASTABIL TITANIUM ALLOY IN DUPLEX AGING 

Nihal YUMAK, Kubilay ASLANTAŞ, Ahmet ÇETKİN 

09:50-10:10 
ACTIVE SUSPENSION CONTROL IN QUARTER CAR MODEL 

Halil Kılıç, Başar Özkan 

10:10-10:30 

 10:30-10:50  COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI 

SESSION 3   / OTURUM 3 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Bülent AKTAŞ  HALL  1 /   SALON 1 

10:50-11:10 

INFLUENCE OF Er2O3 ON STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF 

BOROSILICATE GLASS 

Bülent Aktaş, Mehmet Albaşkara and Şerife Yalçın 

11:10-11:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS IN 7075 T6 

ALUMINUM ALLOY TURNING WITH TAGUCHI APPROACH 

Neslihan Ozsoy 

11:30-11:50 

OPTIMIZATION OF THE PARAMETERS ON SURFACE ROUGHNESS IN AISI 1040 STEEL 

MILLING  

Neslihan Ozsoy, Murat Ozsoy 

11:50-12:10 

THE MECHANICAL BEHEAVIOUR OF BOLTED AND ADHESIVELY BONDED COMPOSITE TO 

ALUMINIUM JOINTS 

Ahmet Faruk KURAR, Levent KIRKAYAK 

12:10-12:30 

PRODUCTION OF REPLICATED TRABECULAR BONE STRUCTURE BY SLM METHOD USING 

Ti6Al4V POWDER AND OBSERVATION OF GEOMETRIC ACCURACY 

Furkan Küçükaltun, Arif Balcı, M. Fatih Aycan, Yusuf Usta, Teyfik Demir 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Dr.Baran TARHAN  HALL  2 /   SALON 2 

10:50-11:10 

THE EFFECT OF POWDER SIZE ON WEAR AND FRICTION BEHAVIOR OF BORIDED 

DUCTILE IRON  

Fatma Unal and Ahmet Topuz 

11:10-11:30 

THE EFFECT OF PREPARATION METHOD ON DISPERSITY AND STABILITY OF PSS-

DECORATED CLINOPTILOLITE IN WATER 

Filiz Boran 

11:30-11:50 

THE EFFECT OF SURFACE SCREENING SPEED AND SCREEN DISTANCE ON SURFACE 

ENERGY IN THE PROCESS OF SURFACE ENERGY IN ATMOSPHERIC PLASMA 

Kadir ÇAVDAR, Serkan SONCU, Bilgin DALLI Erkut YAVUZ 

11:50-12:10 

A COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE WEAR BEHAVIOR OF REDUCED GRAPHENE 

OXIDE FILLED UHMWPE COMPOSITE UNDER DRY AND WATER ENVİRONMENTS 

Alime Çolak, Ferda Mindivan, Meryem Göktaş 

12:10-12:30 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF ELECTRODEPOSITED NICKEL/GRAPHENE 

COMPOSITE COATINGS 

Kemal Aydın, Ferda Mindivan and Harun Mindivan 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Tuna AYDIN  HALL  3 /   SALON 3 

10:50-11:10 

EFFECT OF ULTRASONIC STIRRER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ROSIN-BASED 

BIO-EPOXY RESIN 

Gökhan DEMİRCAN, Murat KISA, Mustafa ÖZEN, Abuzer AÇIKGÖZ, Bülent AKTAŞ, Mehmet Ali KURT 

11:10-11:30 EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CuO NANOPARTICLE ADDITIVE ON 

EFFECT OF VOLLASTONITE AS A MELTING RAW MATERIAL ON VITRIFIED PRODUCT COOKING PROPERTIES
Zahide BAYER ÖZTÜRK, Deniz REYHANİYE, Muharrem GÜRGEN, Furkan PELEN

THE EFFECT OF TALK ON THE SANITARY WARE PRODUCT FIRING PROPERTIES AS AN MELTING RAW MATERAIL
Zahide BAYER ÖZTÜRK, Furkan PELEN, Deniz REYHANİYE, Muharrem GÜRGEN
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PARAFFIN HEAT STORAGE 

Yunus DEMİRTAŞ, Hüsamettin BULUT, Gökhan DEMİRCAN 

11:30-11:50 
EPOKSİ/BNNS NANO KOMPOZİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU 

Seval Hale GÜLER, Neval Akçalıoğlu, Fethi Dağdelen

11:50-12:10 

THE PRODUCTION OF GRAPHENE NANOPLATES VIA DIRECT EXFOLIATION OF GRAPHITE 

BY USING METASULFONIC ACID 

Mükremin Tekeli, Mustafa Taşkın,Ömer Güler, Öyküm Başgöz, Seval Hale Güler

12:10-12:30 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Assoc.Prof.Dr.Ali KAYA GÜR  HALL  4 /   SALON 4 

10:50-11:10 

COMPARISON OF PROPERTIES OF COBALT BASED METAL MATRIX SYSTEMS FOR 

DIAMOND TOOLS FABRICATED BY WIRE SAWING TECHNOLOGY 

Berrak Bulut, Murat Baydogan and Eyup Sabri Kayali 

11:10-11:30 

THE EVALUATION THEORETICAL AND EXPERIMENTAL OF ABRASİVE WEAR BEHAVIOR 

OF HEAT TREATMENT APPLIED RAMOR 500 STEEL 

Ali Kaya GÜR, Çetin ÖZAY, Semih TAŞKAYA 

11:30-11:50 

INVESTIGATION OF WEAR PROPERTIES OF ALUMINUM MATRIX AND B4C REINFORCED 

COMPOSITE POWDER METAL PARTS PRODUCED BY HOT PRESSING METHOD 

Mustafa Bahadır Özeker, Halil Arık,  Yusuf Özçatalbaş 

11:50-12:10 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SINTERING TEMPERATURE ON THE WEAR 

PROPERTIES OF POWDER METAL PARTS PRODUCED FROM PRE-MIXED IRON POWDER (Fe 

+ 2% Cu + 0,75%C) 

Halil Arık,  Elif Sarıkaya 

12:10-12:30 

RECOVERY AND CHARACTERIZATION BY GAS ATOMIZATION METHOD OF CONDUCTIVE 

AND UNALLOYED ALUMINUM WASTES  

Emre ÜNAL, Hakan GOKMEŞE, Şaban BÜLBÜL, Hüseyin  ARIKAN 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Soner BUYTOZ  HALL  5 /   SALON 5 

10:50-11:10 

INVESTIGATION OF WEAR BEHAVIOUR OF GRAPHENE REINFORCED ALUMINUM MATRIX 

COMPOSITES UNDER OILY CONDITIONS  

Mahmut Can Şenel, Mevlüt Gürbüz, Erdem Koç

11:10-11:30 

EFFECT OF COLD WORKING ON THE DENSITY, POROSITY, HARDNESS AND 

MICROSTRUCTURE OF NANO ALUMINA REINFORCED ALUMINUM MATRIX COMPOSITES  

Mahmut Can Şenel 

11:30-11:50 

CONSTRUCTION OF EFFICIENT BIOELECTROCHEMICAL DEVICES: IMPROVED 

ELECTRICITY PRODUCTION FROM CYANOBACTERIA (LEPTOLYNGBIASP.) BASED ON 

Π‐CONJUGATED CONDUCTING POLYMER/GOLD NANOPARTICLE COMPOSITE 

INTERFACES  

Huseyin Bekir YILDIZ and Emre CEVIK 

11:50-12:10 
LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF PVC FOAM CORE ALUMINUM SANDWICH PANEL 

Seçil EKŞİ 

12:10-12:30 
MICROSTRUCTURAL INVESTIGATES OF Ni-BASED COMPOSITE 

Soner Buytoz, Mustafa Ulutan, Ayşegül Nevruz

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Çetin ÖZAY  HALL  6 /   SALON 6 

10:50-11:10 

THE USE OF THIRD GENERATION HIGH STRENGTH STEELS IN AUTOMOTIVE SAFETY 

COMPONENTS 

Abdullah Yasin Bilici, Tansel Başaran, İmren Öztürk Yılmaz, Semih Karabulut, Samet Erzincanlıoğlu, Celal 

Utku Ünal 

11:10-11:30 
SPEED AND TORQUE CONTROL OF INDUCTION MOTORS BY USING SIMULINK 

Ahmet TURFANDA 

11:30-11:50 

POTENTIAL OF A COMBINATION OF HOT EXTRUSION AND FORGING FOR WEIGHT 

SAVING PURPOSES IN AUTOMOTIVE SUSPENSION PARTS PRODUCTION 

Mehmet Okan Görtan, Fisun Yazıcıoğlu, Oğuz Özsoy and Tayfun Gönül 

11:50-12:10 

DESIGN OPTIMIZATION IN CAR SUNROOF FRAME PRODUCTION PROCESS FOR SCRAP 

RATE REDUCTION  

Tuncay Kamaş and Emre Durmaz 

12:10-12:30 
ON-CHIP 3D IMAGING OF ZEBRAFISH SAMPLES ENABLED BY ACOUSTIC ACTUATION 

Adem Özçelik 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Fatih APAYDIN  HALL  7 /   SALON 7 

10:50-11:10 

COMPARISON OF ELECTRICAL PROPERTIES OF RARE EARTH DOPED ZnO-BASED 

VARISTOR  BY CONVENTIONAL AND SPARK PLASMA SINTERING (SPS) METHOD 

Fatih Apaydın, Ali Çelik, Yasemin Çelik 

ETUDE DE I'ECOULEMENT DE LA MATIERE EN FSSW
Nejah JEMAL
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11:10-11:30 

EFFECTS OF ZINC CONTENTS AND VELOCITY ON LOAD DURING BACKWARD EXTRUSION 

PROCESS IN ALUMINUM ALLOYS 

Ban Alamer  Haitham Aljawad  Faruk Mert Çetin Karataş 

11:30-11:50 

VELOCITY AND DIE ANGLE INFLUENCE ON STRESS DISTRIBUTION DURING ECAP 

PROCESS FOR ALUMINUM ALLOY  

Haitham Aljawad  ,  Ban Alamer ,  Faruk Mert, Çetin Karataş 

11:50-12:10 
MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE Al-17Si-(0-1)Ti ALLOYS 

Murat HACIOSMANOĞLU, Ali Paşa HEKİMOĞLU 

12:10-12:30 

INVESTIGATION OF COMPOSITE COATING BASED ON Al2O3 DOPED GRAPHITE 

NANOPARTICLES FORMED ON ZA-27 ALLOY 

Erdar Kaplan, Ebru Emine Şüküroğlu and Olkan Çuvalcı 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Prof.Dr.Mustafa TÜRKMEN  HALL  8 /   SALON 8 

10:50-11:10 

ION TRANSFER DYNAMICS OF COATED POLYANILINE WITH AND WITHOUT CYCLING IN 

A DEEP EUTECTIC SOLVENT  

Abdulcabbar Yavuz, and A.Robert Hillman 

11:10-11:30 

NATURAL AGEING OF POLYCARBONATE/ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE AND 

BLENDING OF AGED-VIRGIN POLYCARBONATE/ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE    

Emel Kuram, Hamza Ayas, Mert Bayraktaroglu, Mehmet Dogan, Hurol Kocoglu and Babur Ozcelik 

11:30-11:50 

MECHANICAL PROPERTIES OF ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE UNDER EFFECT 

OF WATER AGEING AND BLENDING OF AGED-VIRGIN ACRYLONITRILE-BUTADIENE-

STYRENE 

Hamza Ayas, Emel Kuram and Fevzi Bedir 

11:50-12:10 
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Al-DOPED ZnO NANOSTRUCTURES 

Halil İbrahim MERCAN and Hakan ÇOLAK 

12:10-12:30 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF IONIC LIQUID EMBEDDED SILICA AEROGELS 

TO BE USED AS NANOFILLERS IN VARIOUS COMPOSITE APPLICATIONS 

Selay Sert Çok, Fatoş Koç, Hasan Yavuz Ünal, Yeliz Pekbey, Nilay Gizli 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Assoc.Prof.Dr.Uğur ÇALIGÜLÜ  HALL  9 /   SALON 9 

10:50-11:10 

APPLYING OF EQUIVALENT CONSUMPTION MINIMIZATION STRATEGY TO FUEL CELL 

HYBRID VEHICLES 

Kemal KAYA and Yakup HAMEŞ

11:10-11:30 

OPTIMAL CONTROL OF THE BUCK CONVERTER USED IN HYDROGEN FUEL CELL 

ELECTRIC VEHICLES 

Kemal KAYA and Yakup HAMEŞ 

11:30-11:50 

NUMERICAL MODELING COUPLED DESIGN STUDIES TO INCREASE FORGING DIE & TOOL 

LIFE OF M8X21.5 HEXAGONAL HEADED SPECIAL BOLTS  

Sezgin Yurtdas, M. Burak Toparli, Baris Tanrikulu, Tayfur Yavuzbarut and Cenk Kılıcaslan 

11:50-12:10 

DESIGN AND PROTOTYPE MANUFACTURING OF THE AUTOMATIC DOSING, LEVEL 

CONTROL, AND AUTOMATION SYSTEMS FOR PRODUCTION OF SUPERIOR QUALITY 

FABRIC IN BLEACHING MACHINE 

İlker Ertuna1,Fatma Karaoğlu, Nazlı Yoldaşoğlu1, Nazlı Dindar, Ali Küçükpetek, Süheyla Pınar Bizimyer, 
Ceren Göde 

12:10-12:30 

DESIGN & PRODUCT DEVELOPMENT APPLICATION OF THE V-TORQUE ROD WITH TRIZ 

APPROACH 

Mehmet Ziya OKUR, Funda KUYUMCU, Durmuş Ali BİRCAN 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Assoc.Prof.Dr.Mücahit SÜTÇÜ  HALL  10 /   SALON 10 

10:50-11:10 

INVESTIGATION OF TECHNICAL CHARACTERISTICS AFTER BENDING IN P11 QUALITY 

STEEL PIPES 

Bünyamin ÇİÇEK, Yavuz SUN, Yunus TÜREN, Hayrettin AHLATÇI 

11:10-11:30 
INVESTIGATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING OF DIFFERENT ALLOYS 

Bünyamin ÇİÇEK 

11:30-11:50 
MECHANICAL PROPERTIES OF Cr-Mo STEELS FOR WELDING WITH LOW CARBON STEELS 

Bünyamin ÇİÇEK, Yavuz SUN, Mehmet ÜNAL 

11:50-12:10 
WELDING OF BINARY METHOD IN HIGH ALLOY STEELS 

Bünyamin ÇİÇEK, Yavuz SUN, Yunus TÜREN, Hayrettin AHLATÇI 

12:10-12:30 

THE EFFECT OF DIFFERENT JOINT ANGLES ON THE WELDING QUALITY AND 

METALLURGICAL PROPERTIES IN S355 J2 MATERIALS COMBINED WITH FLASH BUTT 

WELDING 

Merve Köroğlu, Uğur arabacı 

12:30-13:30 LUNCH/ÖĞLE YEMEĞİ 
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SESSION 4   / OTURUM 4 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Volkan KIRMACI                                                    HALL  1 /   SALON 1 

13:30-13:50 
EFFECT ON HIGH TEMPERATURE OXIDATION OF THERMAL BARRIER COATING USAGE 

Kadir Mert Döleker, Yasin Özgürlük, Abdullah Cahit Karaoğlanlı 

13:50-14:10 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE HEATING-COOLING AND TEMPERATURE VARIATION 

OF SERIES CONNECTED RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE SYSTEM USED IN AIR AND 

CARBON DIOXIDE 

Volkan KIRMACI 

14:10-14:30 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE HEATING-COOLING AND TEMPERATURE VARIATION 

OF PARALLEL CONNECTED RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE SYSTEM USED IN AIR AND 

CARBON DIOXIDE 

Volkan KIRMACI 

14:30-14:50 
COLD GAS DYNAMIC SPRAY COATING TECHNIQUE 

Yasin ÖZGÜRLÜK, Kadir Mert DÖLEKER, Hayrettin AHLATCI, Abdullah Cahit KARAOĞLANLI 

14:50-15:10 
OVERVIEW OF THERMAL BARRIER COATING SYSTEMS 

Yasin ÖZGÜRLÜK, Kadir Mert DÖLEKER, Hayrettin AHLATCI,  Abdullah Cahit KARAOĞLANLI 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Tuna AYDIN                                                                             HALL  2 /   SALON 2 

13:30-13:50 

A FLOW DYNAMIC INVESTIGATION OF JET IMPINGEMENT WITH SWIRLING COAXIAL 

FORM 

Burak MARKAL 

13:50-14:10 

SİNİRSEL HESAPLAMA ÇUBUĞUNUN MİNİ-BİLGİSAYAR ORTAMINDA KOŞTURULAN 

DERİN SİNİR AĞLARI UYGULAMASINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ferit TİRYAKİ, Barış DOĞAN ve Hasan ERDAL 

14:10-14:30 

TRANSLOCATION OF SPHERICAL POLYMER NANOPARTICLES THROUGH TPU 

MEMBRANE NANOCHANNELS 

Murat Bakırcı 

14:30-14:50 

IMPACT OF GPS INACCURACY IN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 

APPLICATIONS 

Murat Bakırcı 

14:50-15:10 

SYNTHESIS OF IR (III) COMPLEX OF CHIRAL PHOSPHINITE IONIC LIQUID (IL-OPPh2) 

BEARING IMIDAZOLIUM MOIETY FOR ATH REACTION  

Nermin MERİÇ, Nevin ARSLAN, Cezmi KAYAN, Murat AYDEMİR 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Sinan AKSÖZ                                                         HALL  3 /   SALON 3 

13:30-13:50 

THE EFFECT OF NITROCARCURIZATION ON MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS 

OF AISI 4140 STEEL AFTER OXIDATION PROCESS 

Yavuz KAPLAN, Sinan AKSÖZ, Abdulbaki YILDIRIM 

13:50-14:10 

INVESTIGATION OF THE VISCOSITY AND TEMPERATURE EFFECTS OF NiTi SBA POWDERS 

IN DIFFERENT POWDER BINDER RATES 

Sinan AKSÖZ, Bülent BOSTAN 

14:10-14:30 

WEAR BEHAVIOUR OF B4C REINFORCED FE BASED COMPOSITES PRODUCED BY POWDER 

METALLURGY 

Açıkgöz A., Aktaş B., Demircan G., Amasyalı F., Akdemir F. 

14:30-14:50 
FATIGUE ANALYSIS OF SPUR GEARS DUE TO BENDING  BY FINITE ELEMENT METHOD 

Açıkgöz A., Akpolat A., Yıldırım N.,  Aktaş B.,  Şahin B. 

14:50-15:10 

ONE-POT, TWO-STEP SYNTHESIS OF 2D-LAYERED Ti3C2 COMPOSITES VIA SOLVENT 

EXCHANGE AND POTENTIAL APPLICATIONS 

Derya Kapusuz 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Baran TARHAN                                                                      HALL  4 /   SALON 4 

13:30-13:50 
DEVELOPMENT OF HIGH STRENGTH  ALTERNATIVE BODY COMPOSITIONS 

Erden Soner ERKILIÇ, Özgül KOCABAŞ, Mert MUMCUOĞLU, Emre YALAMAÇ 

13:50-14:10 

EFFECT PERLITE ADDITION ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SANITARYWARE 

BODY COMPOSITION 

Baran TARHAN, Müge TARHAN 

14:10-14:30 

DECREASING ZIRCON CONTENT OF FLOOR TILE ENGOBE COMPOSITIONS BY USING 

TITANIUM BASED FRIT 

Muge Tarhan 

14:30-14:50 

IMPROVEMENT OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF PORCELAIN TILE SLIPS CONTAINING 

BENTONITE 

Furkan SÜRÜCÜ, Müge TARHAN ,Eylem KILIÇ 



11 

14:50-15:10 

THE EFFECT OF NEPHELINE SYENITE ON THE SANITARY WARE PRODUCT FIRING 

PROPERTIES AS AN MELTING RAW MATERIAL 

Zahide BAYER ÖZTÜRK, Muharrem GÜRGEN, Furkan PELEN, Deniz REYHANİYE, Kadir Kaan 
KARAVELİ

Session Chairman /Oturum Başkanı.:Assoc.Prof.Dr.Mücahit SÜTÇÜ  HALL  5 /   SALON 5 

13:30-13:50 

THE EFFECT OF VARIOUS SOL-GEL SOLUTIONS DOPING ON EPOXY RESIN (DURATEK DTE 

1200) 

Colkesen P., Yildirim O., Aslan, F., Mutlu İ.H. 

13:50-14:10 

DEVELOPMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY OF POLYAMIDE 6,6 WITH DIFFERENT 

FILLING MATERIALS 

Rumeysa BEYAZ, Aysun EKİNCİ, İdris KARAGÖZ, Mustafa ÖKSÜZ 

14:10-14:30 
PROCESSING VIA INJECTION MOLDING PLASTIC SECURITY SEALS AND APPLICATIONS 

Aysun EKİNCİ, İdris KARAGÖZ, Mustafa ÖKSÜZ 

14:30-14:50 

THE EFFECT OF NUCLEATING ADDITIVES ON THE THERMAL AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF POLYPROPYLENE 

M. Evren BERKTAŞ, Aysun EKİNCİ, İdris KARAGÖZ, Mustafa ÖKSÜZ 

14:50-15:10 
MODIFICATION OF THERMOPLASTICS WITH CHAIN EXTENDER 

Aysun EKİNCİ, İdris KARAGÖZ, Mustafa ÖKSÜZ 

Session Chairman /Oturum Başkanı.: Prof.Dr.Bülent AKTAŞ  HALL  6 /   SALON 6 

13:30-13:50 

SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE BÜYÜTÜLEN CD0.5ZN0.5S:B FİLMLERİNİN YAPISAL VE 

OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TANE BOYUTUNA BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ  

Mustafa Öztaş and Metin Bedir 

13:50-14:10 

PRODUCTION OF RED MUD-BASED NANOFIBERS AND THEIR PERFORMANCE IN AS(V) 

REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS 

Zeynep ÇETİNKAYA and Volkan KALEM

14:10-14:30 

SYNTHESIS OF RESPONSIVE POLYMERIC NANOPARTICLES AND GLUCOSE/FRUCTOSE 

RELEASE APPLICATIONS 

Zeynep ÇETİNKAYA, Şeküre Özge YILDIRIM, and Hasan AKYILDIZ 

14:30-14:50 
NANOARCHITECTURE: NANOTECHNOLOGY AND NANOCOMPOSITE MATERIALS 

Sevim ATEŞ CAN, Hilal TUNCER 

14:50-15:10 

EFFECT OF ZINC NANOPARTICLE REINFORCEMENT ON MECHANICAL PROPERTIES OF 

EPOXY COMPOSITE 

Merve APŞAK,  Ahmet AKDEMİR, Şakir YAZMAN 

Session Chairman /Oturum Başkanı.:  Assoc.Prof.Dr.Bilal DEMİREL  HALL  7 /   SALON 7 

13:30-13:50 

A NEW METHOD FOR DETECTING FINGER JOINT GESTURES USING RAW DATA OBTAINED 

FROM THE LEAP MOTION SENSOR 

Sezcan YILMAZ 

13:50-14:10 
DETERMINATION OF ORIENTATION DATA IN POSITIONING MOBILE ROBOTS 

Sezcan YILMAZ 

14:10-14:30 
VIBRATION SUPRESSION OF SINGLE COLUMN AS/RS SYSTEMS 

Özlem ÖZENBAŞ YILMAZ, Naci ZAFER 

14:30-14:50 
REVIEW OF HAPTIC DEVICES ACCORDING TO KINEMATIC STRUCTURE 

Sezcan YILMAZ, Naci ZAFER 

14:50-15:10 

S700CR ÇELİĞİNİN DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE KAYNAK 

PARAMETRELERİNİN ELEKTROD DALMA DERİNLİKLERİNE OLAN ETKİSİNİN 

İNCELENMESİ  

Fatih ÖZEN, Volkan Çetin, Melih KEKİK, Yusuf Sadi ASLANLAR, Salim ASLANLAR
Session Chairman /Oturum Başkanı.: Dr İjlal ŞİMŞEK.  HALL  8 /   SALON 8 

13:30-13:50 

DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF MULTIFUNCTIONAL POLYMER/REDUCED 

GRAPHENE OXIDE NANOCOMPOSITES FILAMENTS FOR INADDITIVE MANUFACTURING 

TECHNOLOGY 

İbrahim KARTERİ 

13:50-14:10 

THE INVESTIGATION OF ELEVATED TEMPERATURE ELECTROCHEMICAL CORROSION 

BEHAVIOUR OF Mg/NANO-Al2O3 COMPOSITES PRODUCED BY POWDER METALLURGY  

Fatih AYDIN 

14:10-14:30 
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF Ti6Al4V ALLOY BY POWDER METALLURGY 

İjlal ŞİMŞEK, Dursun ÖZYÜREK 

14:30-14:50 

DETERMINATION OF WEAR BEHAVIOR OF POWDER METAL STEELS PRODUCED BY 

DIFFERENT PRESSING PRESSURES 

İjlal ŞİMŞEK, Doğan ŞİMŞEK, Dursun ÖZYÜREK 
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14:50-15:10 

DESIGNING OF BIO-COMPOSITE SUPPORTED METAL SURFACE ISOLATED PRINTED 

CIRCUIT BOARD  

Serkan Aydın, Uğur Kesen, Ali Sarıkaş, Garip Genç 

 
Session Chairman /Oturum Başkanı.: Prof.Dr.Şükrü TALAŞ                                                                HALL  9 /   SALON 9 

13:30-13:50 
ELECTRO SPARK DEPOSITION COATINGS FOR LOW SPEED BALLISTIC PURPOSES 

Adem COŞKUN Yusuf KAYALI, Şükrü TALAŞ 

13:50-14:10 

THE HARD PHASE COATING (TiC+TiB2) BY ESD ON Ti6Al4V ALLOY AND ITS 

CHARACTERIZATION   

Mesut GÖKÇE, Yusuf KAYALI, Şükrü TALAŞ 

14:10-14:30 
OPTİCAL AND STRUCTURAL PROPERTİES OF MNCUO AND NİCUO THİN FİLMS 

Şilan Baturay 

14:30-14:50 
PULSED DC SPUTTERED Cr/p-Si SCHOTTKY BARRİER DİODE  

Yusuf Selim Ocak and Şilan Baturay 

14:50-15:10 

DETECTION AND ELIMINATION OF SHRINKAGE POROSITY IN HIGH PRESSURE DIE 

CASTING PROCESS 

Enes KURTULUŞ 

Session Chairman /Oturum Başkanı.: Prof.Dr.Dursun ÖZYÜREK                                                    HALL  10 /   SALON 10 

13:30-13:50 
ENERGY ABSORPTION PERFORMANCE OF PRESSURIZED THIN-WALLED TUBES  

Hamdi Kuleyin and Recep Gümrük  

13:50-14:10 

BASINÇLANDIRILMIŞ İNCE CİDARLI TÜPLERİN ADAPTİF ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ OLARAK 

KULLANIMI   

Hamdi Kuleyin, Recep Gümrük  

14:10-14:30 

INVESTİGATİON OF THE EFFECTS OF ULTRASONİC AGİTATİON ON Nİ-CR ALLOY 

COATİNGS 

Mehmet DEMİR, Erdoğan KANCA, İsmail Hakki KARAHAN 

14:30-14:50 

EFFECT OF Mo AMOUNT ON CORROSION BEHAVIOR OF 17-4 Ph STAINLESS STEELS 

PRODUCED BY POWDER METALLURGY METHOD 

Dursun ÖZYÜREK, İjlal ŞİMŞEK, Öznur DİNÇEL, Doğan ŞİMŞEK 

14:50-15:10 

THE EFFECTS OF MANIFOLD PRESSURE TABLE ON PERFORMANCE AND CO2 EMISSIONS 

OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE USED LPG AS FUEL 

Alp tekin ERGENÇ, Erdem HATİPOĞLU 

 15:10-15:30                                       COFFE BREAK / ÇAY-KAHVE ARASI 

SESSION 5   / OTURUM 5 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Assoc.Prof.Dr.Çetin ÖZAY                                                            HALL  1 /   SALON 1 

15:30-15:50 

PERFORMANCE COMPARISON OF CLASSIC CONTROL ALGORITHMS AND ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS IN BREAKOUT PREDICTION SYSTEM 

Edip YILDIZ, Ersin ÖZDEMİR 

15:50-16:10 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION FOR MILLING OF GLASS FIBRE REINFORCED POLYMER 

COMPOSITES WITH CUTTING TOOLS WHICH HAVE DIFFERENT GEOMETRIES 

Osman KARAKADIOĞLU, Bahattin YILMAZ, Seçil KURT, Ulvi ŞEKER 

16:10-16:30 

CONTROLLING TRANSMISSION AND DELAY OF ELECTROMAGNETIC WAVES BY 

METAMATERIALS IN TEM WAVEGUIDE 

Fulya Bagci, A. Egemen Yilmaz and Baris Akaoglu 

16:30-16:50 

BAKIR-ÇİNKO ALAŞIMLARININ FARKLI ORTAMLARDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

Öznur DİNCEL, İjlal ŞİMŞEK, Dursun ÖZYÜREK 

16:50-17:10 

EFFECT OF ADHESIVE ON LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF ALUMINUM 

HONEYCOMB SANDWICH PANELS 

Ahmet Meram and Mehmet Emin Çetin 

17:10-17:30 

MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Si ALLOY PRODUCED BY 

LASER CLADDING  

Kadir Mert Doleker and Azmi Erdogan 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Tuna AYDIN                                                                             HALL  2 /   SALON 2 

15:30-15:50 

TECHNIQUE AND PRINCIPLES OF TEMPERATURE MEASUREMENT ON DRIVE SHAFT 

JOINT 

Oğuzhan ALDEMİR, Efe IŞIK, Sedat TARAKÇI 

15:50-16:10 
SOĞUTUCU AKIŞKAN OLARAK CO2 KULLANILDIĞI DİKEY TİP HAVA PERDELİ TİCARİ 

SOĞUTUCULARIN VERİMLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 
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Havva Demirpolat, Mustafa Aker Keskin 

16:10-16:30 

FARKLI MALZEMELERDEN ÜRETİLEN OTOMOTİV PARÇALARININ TEKNİK VE 

EKONOMİK KARŞILAŞTIRILMASI 

Seracettin AKDI, Havva DEMİRPOLAT 

16:30-16:50 

DESIGN AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BIO-INSPIRED SPOILER FOR TRUCK-

TRAILER 

Tuğçe Merve KESAT, Mustafa SARIOĞLU and Mehmet SEYHAN 

16:50-17:10 

OPTIMIZING THE CONICAL CONNECTION BETWEEN OUTER TIE ROD AND KNUCKLE IN A 

PASSENGER CAR 

Ç. Baday , Ç. Oruç and M. Çetin 

17:10-17:30 

PROPERTY EVALUATION OF SUGAR WASTE REINFORCED PHENOLIC EPOXY 

COMPOSITES 

Musa Kara, Suheyla Kocaman, Ulku Soydal and Gulnare Ahmetlid 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Prof.Dr.Yusuf YAKAR                                                                HALL  3 /   SALON 3 

15:30-15:50 
SURVEY OF SURFACE COOLING WITH AIR JET IMPINGEMENT 

Koray KARABULUT, Doğan Engin ALNAK 

15:50-16:10 
RESEARCH OF HEAT TRANSFER WITH JET FLOW AT SURFACES 

Doğan Engin ALNAK, Koray KARABULUT 

16:10-16:30 

GROUND STATE ENERGIES OF HELIUM DOT WITH AND WITHOUT PARABOLIC 

POTENTIAL  

Yusuf YAKAR 

16:30-16:50 

PARABOLIC POTENTIAL EFFECT ON THE KINETIC AND POTENTIAL ENERGY OF HELIUM 

DOT  

Yusuf YAKAR 

16:50-17:10 

THE INFLUENCE OF CAPILLARY TUBE LENGTH ON ENERGY PARAMETERS OF AN AIR-

CONDITIONING DEVICE USING R453A AS A SUBSTITUTE FOR R22 

Atilla G. DEVECİOĞLU, Vedat ORUÇ 

17:10-17:30 

PREPARATION OF SILANIZED RGO COMPOSITE FOR HYDROGEN PRODUCTION FROM 

WATER  

Didem BALUN KAYAN, Talat BARANa and Ayfer MENTEŞ 

Session Chairman /Oturum Başkanı:  Dr.Ali GÜNEN                                                                             HALL  4 /   SALON 4 

15:30-15:50 

AN INVESTIGATION ON CORROSION RESISTANCE OF CrVC COMPOSITE COATING 

PRODUCED AN DUCTILE CAST IRON BY THERMO-REACTIVE DIFFUSION TECHNIQUE 

Ali GÜNEN, Müge KALKANDELEN, Mustafa Sabri GÖK 

15:50-16:10 

INVESTIGATION OF CORROSION RESISTANCE OF Ni-Cr COATINGS ELECTRO-DEPOSITED 

ON PERLITIC DUCTILE CAST IRON 

Ali GÜNEN, İsmail Hakki KARAHAN, Ali Muharrem Emir 

16:10-16:30 
VANADINIZING OF DUCTILE CAST IRON  

Ali Günen, Mustafa Serdar Karakaş, Mehmet Demir 

16:30-16:50 
MECHANICAL PROPERTIES OF THERMAL BARRIER COATINGS 

Okan Odabaş, Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Yasin Özgürlük 

16:50-17:10 

COMPARISON OF COLONSAL MICROSTRUCTURED TBCS AND LAMINAR 

MICROSTRUCTURED TBCS 

Yasin ÖZGÜRLÜK, Kadir Mert DÖLEKER, Hayrettin AHLATCI,  Abdullah Cahit KARAOĞLANLI 

17:10-17:30 
INVESTIGATION OF OXIDATION BEHAVIOR OF NiCr COATED 316L STAINLESS STELL  

Kadir Mert Döleker, Yasin Özgürlük, Abdullah Cahit Karaoglanli 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Erdem CÜCE                                                                            HALL  5 /   SALON 5 

15:30-15:50 

APPLICATION OF FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR) TO ANALYSIS 

OF CLAYS 

Ceyda Bilgiç, Şafak Bilgiç 

15:50-16:10 

INVERSE GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF THE SURFACE PROPERTIES OF 

ZSM-5 ZEOLITE 

Ceyda Bilgiç 

16:10-16:30 

MICROSTRUCTURE CHARACTERISTIC OF Al2O3 COATINGS DOPED H-BN PARTICLES 

GROWN ON ZA-27 ALLOY 

Erdar Kaplan, Ebru Emine Şüküroğlu and Olkan Çuvalcı 

16:30-16:50 

THE EFFECT OF THE OBSIDIAN OF THE RIZE REGION ON THE HYDRATING HEAT OF 

CEMENT 

İlker Ustabaş, İhsan Ömür 

16:50-17:10 GLAZED AREAS AS THE MOST SENSITIVE PART OF BUILDING ENVELOPE IN TERMS OF 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C2UhiZHtmxgw8zDIdXJ&page=2&doc=16
https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C2UhiZHtmxgw8zDIdXJ&page=2&doc=16
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THERMAL INSULATION PERFORMANCE: CURRENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS 

Erdem Cuce 

17:10-17:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT INDUSTRIAL WASTES ON 

GEOPOLYMERIC MORTAR  

Zahide Bayer ÖZTÜRK, Gizem YILDIZ, Umut CAVLAK, İsmail İsa ATABEY, Serhan İLKENTAPAR 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr. Uğur ÇALIGÜLÜ                                                                   HALL  6 /   SALON 6 

15:30-15:50 

THE EFFECTS OF FUME AND GASES ON WORKER HEALTH CAUSED BY WELDING 

METHODS USED IN INDUSTRY 

A. Türker, H. Ulupınar, M.Kalender, Y. Bozkurt 

15:50-16:10 
EXPOSURE TO ASBESTOS İN TURKEY 

A. Türker, H. Ulupınar, M.Kalender, Y. Bozkurt 

16:10-16:30 

RADIOGRAPHIC TEST (RT) OF AA6063-BRASS MATERIALS WELDED BY FRICTION 

WELDING METHOD 

Ugur CALIGULU, Mustafa TURKMEN, Remzi KALLI, M. Gorkem DARDAGAN 

16:30-16:50 

EFFECT OF TIBAL ADDITION ON MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF Al7Si0,3Mg ALLOY 

IN THE VIBRATED MOLD CASTING 

Abdülhadi KOŞATEPE, Ahmet KABİL, Çağlar YÜKSEL 

16:50-17:10 

MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF HYPER EUTECTIC ETIAL-195 ALUMINUM ALLOY 

UNDER MECHANICAL VIBRATION 

Ahmet Kabil, Hüseyincan Eker, Melis Şerefoğlu, Çağlar Yüksel 

17:10-17:30 

EFFECT OF DEEP CRYOGENIC TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE AND 

MECHANICAL PROPERTIES OF SAE 4032 STEEL 

Erdinc GUR and Hakan GASAN 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Nermin DEMİRKOL                                                                HALL  7 /   SALON 7 

15:30-15:50 

THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE PROPERTIES OF 

ZIRCONIUM OXIDE COATINGS 

Görkem DEĞİRMENCİ, Serkan ISLAK 

15:50-16:10 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PLASMA COATING ON BRAKING PERFORMANCE 

İbrahim MUTLU, Bekir GÜNEY and İbrahim ERKURT 

16:10-16:30 

INVESTIGATION OF VIBRATION IN CUTTING TOOL IN MACHINING WITH AISI 304 

STAINLESS STEEL TANGENTIAL CYLINDRICAL GRINDING METHOD 

Hasan BALLIKAYA, Mehmet ALTUĞ, Ali Kaya GÜR 

16:30-16:50 

INVESTIGATION OF MATERIAL REMOVAL RATE (MRR) OF HEAT TREATED SVERKER 21 

PROCESSES IN WEDM  

Mehmet ALTUĞ, Hasan BALLIKAYA, Çetin ÖZAY  

16:50-17:10 

INVESTIGATION OF THE USABILITY OF SEPIOLITE AS A PROTECTIVE FLUX IN 

SUBMERGED ARC WELDING 

Ömer ŞAHBAZ, Behçet GÜLENÇ 

17:10-17:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECT ON WELDED METALS WITH ARC WELDING OF STEELS 

BY USING SEPIOLITE FLUX-CORED ELECTRODE 

Çiğdem KARA TURHAL, Ahmet DURGUTLU 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Aslı ÇAKIR ARIANPOUR                                                            HALL  8 /   SALON 8 

15:30-15:50 

ELECTROCHEMICAL BEHEVIOUR OF PT/C-GRAPHENE MIXTURE AGAINST 

ACETAMINOPHEN 

Aytekin Uzunoglu and Merve Ozcan 

15:50-16:10 
THE ROBUST ESTIMATE OF WEIBULL DISTRIBUTION IN RELIABILITY STUDIES 

Arzu ALTIN YAVUZ, Barış ERGÜL 

16:10-16:30 

INVESTIGATION OF NANO-CONTAINED BITUME ASPHALT FORMATION BY 

MULTIVARIATE REGRESSION ANALYSIS 

Arzu ALTIN YAVUZ, Barış ERGÜL 

16:30-16:50 
PELLETIZATION OF MUNICIPAL WASTE SLUDGE AND FOREST BIOMASS WASTE AS FUEL 

Yıldırım Tosun 

16:50-17:10 

SEMI-COMBUSTION AND PYROLYSIS OF MUNICIPAL WASTE SLUDGE AND 

AGRICULTURAL WASTE FOR SOIL REMEDIATION 

Yıldırım Tosun 

17:10-17:30 
COOPERATION OF WASTE AND STRUCTURE 

Sinan YILMAZ and Nazım KUNDURACI 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Murat ESKİL                                                        HALL  9 /   SALON 9 

15:30-15:50 
MORPHOLOGY OF CoNiAlSiSb FIGURE REMOVABLE ALLOYS 

Doç.Dr.Murat ESKİL,  Zeynep Aylin ŞAHAN 
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15:50-16:10 

THE EFFECT OF CRYOGENIC HEAT TREATMENT ON MARTENSITE PHASE 

TRANSFORMATION IN FIGURED CoNiAlSiSb ALLOY 

Doç.Dr.Murat ESKİL,  Zeynep Aylin ŞAHAN, 

 

16:10-16:30 

ŞEKİL HAFIZALI  NiMn ALAŞIMINDA ÇÖKELTİ OLUŞUMUNUN MORFOLOJİK OLARAK 

İNCELENMESİ  

Doç. Dr.Murat ESKİL, Prof. Dr. Kemal ALDAŞ  

16:30-16:50 

PRODUCTION OF Co-BASED STELLITE 21 SUPERALLOY VIA RESISTANCE SINTERING 

METHOD 

Nuri ERGİN, Ahmet Yiğit ÖZER, Özkan ÖZDEMİR 

16:50-17:10 

CHARACTERIZATION OF HAYNES 25 SUPERALLOYS COATING ON AISI 1010 STEEL 

PRODUCED BY ELECTRIC CURRENT ASSISTED SINTERING 

Nuri ERGİN, Ahmet Yiğit ÖZER, Özkan ÖZDEMİR 

17:10-17:30 

PREPARATION OF NOVEL FORM–STABLE COMPOSITE PHASE CHANGE MATERIALS WITH 

BUTYL STEARATE/CETYL ALCHOL EUTECTIC FOR THERMAL STORAGE/RETRIEVAL 

Vahdettin KOÇ, Şilan GÜRHAN ZENBİLCİ, Zuhal KARAGÖZ GENÇ, Murat GENÇ 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Bilal DEMİREL                                                 HALL  10 /   SALON 10 

15:30-15:50 
EPOXY/EPDM-CARBON BLACK HYBRID COMPOSITES 

Melisa Temiz, Suheyla Kocaman, Ulku Soydal and Gulnare Ahmetlid 

15:50-16:10 
BEST MATERIAL SELECTION FOR NOVEL AIRPLANE BATTERY BOX 

Bilal DEMIREL, Ercan ŞENYIGIT, Fatih AKKURT 

16:10-16:30 
THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN DENTAL PROSTHESIS DESIGN  

Bilal DEMIREL, Ercan ŞENYIGIT, Kübra NERGIZ, Nimet DEMIRKOL, Oguzhan Can KILIC 

16:30-16:50 

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN BALLISTIC VEST DESIGN 

Bilal DEMIREL, Ercan ŞENYIGIT, Ceren KARAKAYA, Özge ÖZTÜRK, Berin Umay ÜNAL, Mehmet 

ENGÜR 

16:50-17:10 

INVESTIGATION OF BEST MATERIAL FOR BRAKE DISCS WITH MULTI CRITERIA 

DECISION MAKING METHODS 

Bilal DEMİREL, Ercan ŞENYİĞİT, Fatih AKKURT 

17:10-17:30 
EFFECTS OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF 
NiMnGaMo SHAPE MEMORY ALLOY 

Serkan Dal, Bilal DEMİREL, Murat ESKİL 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Muhammet ULUDAĞ                                                 HALL  11 /   SALON 11 

15:30-15:50 

THE EFFECT OF GRAIN REFINEMENT AND EUTECTIC MODIFICATION TREATMENTS ON 

THE WEAR BEHAVIOR OF Al8Si3Cu ALLOY 

Mikdat GURTARAN, Muhammet ULUDAĞ 

15:50-16:10 

EFFECTS OF VARIOUS ADDITION PARAMETERS AND T6 HEAT TREATMENT ON HARDNESS 

AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF A380 CAST ALLOY 

Mikdat GURTARAN, Muhammet ULUDAĞ 

16:10-16:30 

AN EXPERIMENTAL STUDY ON PRODUCTION OF ALUMINIUM BASED METAL MATRIX 

COMPOSITE REINFORCED ELECTROLESS COPPER-COATED GLASS FIBERS 

Ahmet YILMAZ, Mustafa KOCABAŞ, Muhammet ULUDAĞ 

16:30-16:50 
EFFECT OF LIQUID TREATMENT ON POROSITY MORPHOLOGY IN Al-12Si ALLOY 

Muhammet ULUDAĞ, Derya DISPINAR 

16:50-17:10 

EFFECT OF ADDITION OF AlTi5B1 AND Al3B GRAIN REFINERS ON CASTING QUALITY AND 

MECHANICAL PROPERTIES IN A380 ALLOY 

Ayberk UZER, Ali ENGİN, Muhammed Raşit ERYILMAZ, Muhammet ULUDAĞ 

17:10-17:30 
EFFECT OF LIQUID TREATMENT ON MACHINABILITY IN AlSi10Mg ALLOY 

Gözde ZORMAN, Elif UMAY, Yiğit TUMBA, Halil YILMAZ, Muhammet ULUDAĞ 

17:30-17:50 

EFFECT OF SR MODIFICATION AND SOLIDIFICATION RATE ON WEAR BEHAVIOUR IN 

HYPEREUTECTIC Al-Si ALLOY 

Rabia Şevval AKAN, Sena ERDOĞAN, Sercan AKIN, Mikdat GURTARAN, Muhammet ULUDAĞ 

23 JUN 2019-23 HAZİRAN 2019 

SESSION 6   / OTURUM 6 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Fatih HAYAT                                                          HALL  1 /   SALON 1 

08:30-08:50 
WELDING  OF ALUMINIUM ALLOYS BY ELECTRON BEAM WELDING 

Caner AKTAŞOĞLU, Fatih HAYAT and Büşra KIRICIOĞLU 

08:50-09:10 USAGE  AND  WELDABILITY OF  ALUMUNIUM ALLOYS 
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Fatih HAYAT, and Caner AKTAŞOĞLU 

09:10-09:30 

EXPERIMENTAL ANALYSIS ON THERMAL PERFORMANCE OF A SOLAR AIR COLLECTOR 

WITH DOUBLE FLOW 

Selçuk Darici, Ahmet Altunsoy 

 

09:30-09:50 

THERMAL EVALUATION OF DOUBLE-PASS SOLAR AIR COLLECTOR BY OPERATED 

EXTERNAL RECYCLE 

Selçuk Darici, Ahmet Altunsoy 

09:50-10:10 

THE EFFECT OF HOMOGENIZATION HEAT TREATMENT APPLIED TO S235JR STEELS ON 

THE GRAIN SIZE AND WELDABILITY 

Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KAÇAR, Osman ALAN, İsmail ES 

10:10-10:30 
HYDROXYAPATIT COATING OF Ti6Al4V ALLOYS BY BIOMYMETRIC METHOD 

Şennur Arslan, Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KAÇAR 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Dr.Muhammet ULUDAĞ                                                             HALL  2 /   SALON 2 

08:30-08:50 
EFFECT OF HOLDING TIME ON MACHINABILITY AFTER Ti ADDITION IN A356 ALLOYS  

Sena ERDOĞAN, Rabia Şevval AKAN, Derya DIŞPINAR, Muhammet ULUDAĞ 

08:50-09:10 

EFFECT OF GRAIN REFINING PROCESS ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS IN 

SECONDARY ETIAL-171 ALLOY CAST FROM RECYCLING PRODUCTS 

Elif UMAY, Gözde ZORMAN, Ege Burak SEYİTOĞLU , Halil YILMAZ, Muhammet ULUDAĞ 

09:10-09:30 

MICROSTRUCTURAL CHANGE OF HYPO EUTECTIC AND HYPER EUTECTIC Al-Si ALLOYS 

APPLIED DIFFERENT HEAT TREATMENT PARAMETERS 

Merve ÖZAYDIN, Umut GÖL, Derya DIŞPINAR, Muhammet ULUDAĞ 

09:30-09:50 

THE EFFECT OF SR MODIFICATION ON MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL 

PROPERTIES IN A356 

Umut GÖL, Merve ÖZAYDIN, Gökhan TEKİN, Muhammet ULUDAĞ 

09:50-10:10 

DETERMINATION OF CASTING QUALITY IN HIGH-PRESSURE DIE CASTING EN AC 46000 

ALLOY ACCORDING TO MELT HOLDER CRUCIBLE SYSTEMS 

İrem SAPMAZ, Ömer VARDAR, Asım ZEYBEK, Esra ŞEN, Gökhan TEKİN, Muhammet ULUDAĞ 

10:10-10:30 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OXYGEN ATMOSPHERE ON METAL QUALITY OF 

AlSi9Cu3 HIGH PRESSURE DIE CASTING ALLOY 

İrem SAPMAZ, Ömer VARDAR, Asım ZEYBEK, Esra ŞEN, Gökhan TEKİN, Muhammet ULUDAĞ 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Zahide Bayer ÖZTÜRK                                      HALL  3 /   SALON 3 

08:30-08:50 

BIOMONITORING OF HEAVY METAL LEVELS IN ERDEMLI DISTRICT IN MEDITERRANEAN 

WITH BIOFILM FORMATION IN PLEXIGLASS SUBSTRATE  

Sedat SÜRDEM and Mehmet DOĞAN   

08:50-09:10 

IMPROVEMENT OF METHOD FOR HOMOGENEOUS COATING OF ABS PLASTICS IN 

CHROME PLATING PROCESS 

Zahide Öztaş Kaplan, Buket Gelmez, Yener Usanmaz   

09:10-09:30 

LINEAR DISCRIMINANT AND HIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS FOR RAPID 

ASSESSMENT OF AUTHENTICITY OF COLD–PRESSED GRAPE (VITIS VINIFERA L.) SEED 

OILS AND REFINED VEGETABLE OILS USING SYNCHRONOUS FLUORESCENCE 

SPECTROSCOPIC DATA 

Fatma Nur ARSLAN 

09:30-09:50 

CHEMOMETRIC CLASSIFICATION MODELLING OF COLD–PRESSED BLACK CUMIN 

(NIGELLA SATIVA L.) SEED OIL AND REFINED EDIBLE OIL SAMPLES BY HIERARCHICAL 

CLUSTER AND LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS BASED ON SPECTROFLUORIMETRIC 

METHOD 

Fatma Nur ARSLAN and İbrahim YILMAZ 

09:50-10:10 

FLUORESCENT CHEMOSENSOR BASED ON COUMARIN DERIVATIVE FOR THE COPPER (II) 

AND IRON (III) IONS 

Abdurrahman KARAGOZ and Ibrahim YILMAZ 

10:10-10:30 

ULTRA–SENSITIVE AND SELECTIVE COUMARIN–BASED FLUORESCENCE PROBE FOR 

DETECTION OF COPPER (II) IONS IN TEA AND COFFEE SAMPLES  

Ibrahim Berk Gunay and Ibrahim Yılmaz 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Uğur ÇALIGÜLÜ                                               HALL  4 /   SALON 4 

08:30-08:50 

UVC/UVA ABSORPTION, NOISE REDUCTION, THERMAL INSULATION, VISIBLE LIGHT AND 

SOLAR RADIATION CONTROL OF PV GLAZING SYSTEMS: AN EXPERIMENTAL RESEARCH 

Erdem Cuce 

08:50-09:10 DESIGN AND THERMAL ANALYSIS OF HIGH POWER LED ARMATURE FOR STREET LIGHTS 
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Burcu ÇİÇEK and Necmettin ŞAHİN 

09:10-09:30 

ATOMISTIC INSIGHTS ON THE OXIDE SHELL LAYER INFLUENCES ON SIZE-DEPENDENT 

TENSILE MECHANICAL PROPERTIES OF IRON AND NICKEL NANOWIRES: A REAXFF 

MOLECULAR DYNAMICS STUDY   

Gurcan Aral 

09:30-09:50 

A TURN ON FLUORESCENCE SENSING OF Zn (II) UTILIZING PHENOLPHTHALEIN 

APPENDED 4-METHYLTHIOSEMICARBAZIDE 

Duygu AYDIN 

09:50-10:10 

HIERARCHICAL CLUSTER STATISTICAL MODELLING FOR RAPID DETECTION OF 

ADULTERATION OF GRAPE (VITIS VINIFERA L.) SEED OILS USING ATTENUATED TOTAL 

REFLECTANCE–MID INFRARED (ATR–MIR) SPECTROSCOPIC DATA 

İbrahim YILMAZ 

10:10-10:30 

APPLICATION OF ATR–FTIR SPECTROSCOPY COUPLED WITH HCA AND LDA CLASS 

MODELING TECHNIQUES FOR AUTHENTICATION OF COLD–PRESSED BLACK CUMIN 

(NIGELLA SATIVA L.) SEED OIL 

İbrahim YILMAZ 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Çetin ÖZAY  HALL  5 /   SALON 5 

08:30-08:50 

MECHANICAL AND TRIBOLOGICAL BEHAVIOR OF Al-Si ALLOY PROCESSED VIA TWO-

STEP ECAP 

Muhammet Demirtas 

08:50-09:10 

FORMABILITY BEHAVIOR OF LOW CARBON STEEL PROCESSED BY ONE PASS EQUAL 

CHANNEL ANGULAR PRESSING 

Dursun Murat SEKBAN, Muhammet DEMİRTAŞ and Murat YAYLACI

09:10-09:30 
FIRST-PRINCIPLES STUDY OF THE ELECTRONIC AND OPTICAL PROPERTIES OF BaSrTe 

Brahim Bahloul, Khatir Babesse,  Azzedine Dekhira, Dalila Hammoutène 

09:30-09:50 
INVESTIGATION OF QUALITY OF SINTER PRODUCED BY DIFFERENT DUST ORES 

Tuba Tümür ve Yavuz Sun 

09:50-10:10 
DESIGN AND ANALYSIS OF A NOVEL RHOMBIC DRIVEN TWO-STROKE SI ENGINE 

Erol GÜLTEKİN, Can ÇINAR 

10:10-10:30 
A RANGE MODEL FOR A SERIES HYBRID ELECTRIC VEHICLE 

Erol GÜLTEKİN 

Session Chairman /Oturum Başkanı: Assoc.Prof.Dr.Soner BUYTOZ  HALL  6 /   SALON 6 

08:30-08:50 

FINITE ELEMENT MODELING OF MACHINING 6061-T6 ALUMINUM ALLOY BASED ON 

MODIFIED KHAN–HUANG–LIANG (KHL) MODEL 

Samad Nadimi Bavil Oliaei 

08:50-09:10 
THE INVESTIGATION WITH CFD METHOD OF BIODIESEL USE IN A DIESEL ENGINE 

Gökhan Kayabaşı and İlker Örs 

09:10-09:30 

INVESTIGATION OF EFFECT OF INJECTED FUEL RATIO ON COMBUSTION AND EMISSIONS 

IN A NATURAL GAS-FUELED STRATIFIED CHARGE DIRECT INJECTION ENGINE 

Müjdat FIRAT, Ömer Faruk AKÇİL, Cengiz ÖNER 

09:30-09:50 

INVESTIGATION OF THE USE OF NATURAL GAS AS AN ALTERNATIVE FUEL IN A 

HOMOGENEOUS FILLED GASOLINE ENGINE 

Cengiz ÖNER, Nihat ŞENOCAK, Ömer Faruk AKÇİL, Müjdat FIRAT 

09:50-10:10 

DIGITAL IMAGE PROCESSING USED FOR QUALITY CONTROL OF THE SAFETY BELT 

PARTS PRODUCED BY PLASTIC INJECTION  

Kadir ÇAVDAR, Bilgin DALLI, Yücel VODENE, Serkan SONCU Ayşe GÜLEÇ 

10:10-10:30 

FAILURE ANALYSIS OF LINE SILVER SURFACE DEFECTS ON HOT-ROLLED CONTINUOUS 

CAST LOW CARBON STEEL SHEETS 

Jamshad Jamshidian and Mohsen Rezaei, Ali Ashrafi 

10:30-10:50 

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF PARTICULATE REINFORCED 

POLYMER MATRIX COMPOSITES BY FINTE ELEMENT METHOD 

Ferdi YILDIRIM, Bilal DEMİREL 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.Mücahit SÜTÇÜ  HALL  7 /   SALON 7 

08:30-08:50 

PRODUCTION OF GEOPOLYMER BUILDING MATERIALS FROM FIRED VITRIFIED 

PRODUCT WASTES 

Zahide BAYER ÖZTÜRK, Yusuf Can YILMAZ, Yaşar BOZKURT, İsmail İsa ATABEY 

08:50-09:10 

TUNING THE PROPERTIES OF SILICA AEROGELS THROUGH PH CONTROLLED SOL-GEL 

PROCESSES 

Fatoş Koç, Selay Sert Çok, Nilay Gizli 

09:10-09:30 THE USE OF CARBONATION SLUDGE AS PORE FORMER IN CLAY BRICKS TO IMPROVE 
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INSULATION IN CONSTRUCTION APPLICATIONS 

Mücahit SÜTÇÜ, Ali YARAŞ, Osman GENÇEL, Ertuğrul ERDOĞMUŞ 

09:30-09:50 

MICROSTRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES OF CLAYEY-CERAMIC MATERIALS 

WITH LIGHTWEIGHT MINERAL ADDITIVES 

Serkan Dal, Mücahit Sütçü, Mustafa Sabri Gök, Osman Gençel 

09:50-10:10 
HYBRID COMPOSITE PRODUCTION AND CHARACTERIZATION 

Harun CUG and Tolga TOPUZ 

10:10-10:30 

MİKROALAŞIMLI DÜŞÜK KARBONLU ÇELİKLERİN ISIL İŞLEM VE DEFORMASYON 

SONRASI YAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

K. Asgarov and H.  Cug 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Assoc.Prof.Dr.İlyas SOMUNKIRAN                                          HALL  8 /   SALON 8 

08:30-08:50 

AA 7075 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ BASMA DAVRANIŞINA YAPAY YAŞLANDIRMA 

İŞLEMİNİN ETKİSİ 

Harun ÇOLAK, İlyas SOMUNKIRAN 

08:50-09:10 
GETTER MATERIALS 

İlyas SOMUNKIRAN, Mehmet ÖNGEL 

09:10-09:30 

THE OPTIMISATION OF THE LEACHING CONDITIONS OF THE RAW CELESTITE ORE IN 

SODIUM HYDROXIDE SOLUTIONS 

Feray Koçan, Ümran Hiçsönmez 

09:30-09:50 
BORIC ACID PRODUCTION FROM ULEXITE WASTE BY OXALIC ACID LEACHING METHOD 

Feray Koçan, Salih Uğur Bayça 

09:50-10:10 

INVESTIGATION OF OIL WASTEWATER TREATMENT USING FE
2+

 AS A CATALYST IN 

PHOTO-FENTON-LIKE SYSTEMS 

Sefika Kaya and Yeliz Asci 

10:10-10:30 

Fe(III)/MnO2 AND Fe(III)/SnO2 COMPOSITES AS CATALYSTS FOR PAPER INDUSTRY WASTE 

WATER TREATMENT BY HETEROGENEOUS FENTON 

Sefika Kaya and Yeliz Asci 

Session Chairman /Oturum Başkanı:Dr.Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ                                                           HALL  9 /   SALON 9 

08:30-08:50 

HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE BORON DOPED 

GRAPHENE 

Ersu LÖKÇÜ, Mustafa ANIK and Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ 

08:50-09:10 
CHEMİCAL AND SURFACE PROPERTİES OF SODİUM SİLİCOFLUORİDE 

F. Arianpour, A. Cakir Arianpour, B. Aali 

09:10-09:30 

KARADENIZ BÖLGESINE AIT BIR KIL MINERALININ FIZIKSEL ÖZELLIKLERININ VE 

SERAMIK UYGULAMALARININ INCELENMESI 

A. Cakir Arianpour, F. Arianpour 

09:30-09:50 
SINTERING PROPERTIES OF SLIP CASTED GREEK RED MUD BODIES  

Nermin Demirkol and Vildan Samanci Peksezer 

09:50-10:10 

EFFECT OF WOLLASTONITE AS A MELTING RAW MATERIAL ON VITRIFIED PRODUCT 

TECHNICAL PROPERTIES 

Zahide BAYER ÖZTÜRK, Deniz REYHANİYE, Muharrem GÜRGEN, Furkan PELEN, , Kadir Kaan 
KARAVELİ 

10:10-10:30 

A NEW PHASE CHANGE MATERIAL: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND THERMAL 

PROPERTIES 

Vahdettin KOÇ, Şilan GÜRHAN ZENBİLCİ, Zuhal KARAGÖZ GENÇ, Murat GENÇ 

POSTERS / POSTER BİLDİRİLER 

21 JUN 2019-21 HAZİRAN 2019 

1 

HALLOYSITE REINFORCED SEBS BASED NANOCOMPOSITES: EFFECT OF SEBS-g-MA 

COMPATIBILIZER 

Nazlı Arman, Emre Tekay, Sinan Şen 

2 

DETERMINATION OF CUTTING PARAMETERS OF Tİ-6AL-4V MATERIAL WITH MICRO PROCESSING 

METHOD 

Mehmet SOYCAN and Prof. Dr. Zafer TEKİNER 

3 

SYNTHESIS, THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES OF A NOVEL  

BIS(2-(4-DICYANOVINYLPHENYL)PYRIDINATO-N,C2)IRIDIUM(ACETYLACETONATE)   

N. Altınölçek, M. Tavaslı, M. Aydemir, B. Abay, A. P. Monkman 

4 
POLYPROPYLENE/HALLOYSITE NANOCOMPOSITES:  EFFECT OF TYPE OF  COMPATIBILIZER ON 

MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES 



 

19 

Salih DOĞU, Emre TEKAY, Sinan ŞEN 

5 

PATENT VERİ TABANI ANALİZİ: HAVACILIK VE OTOMOTİV SEKTÖRLERİNDE İLERİ 

MALZEMELERİN GELİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

Dilara Ceren GÜRSOY, Kevser Ceyda GÜNEY 

6 

A DFT COMPARATIVE STUDY OF ELECTRONIC PROPERTIES ON PRISTINE SINGLE WALLED 

CARBON NANOTUBES 

İskender MUZ and Mustafa Kurban 

22 JUN 2019-22 HAZİRAN 2019 

Presentation Times/Sunum Saati:08:50-12:30 

1 

EFFECT OF OVERFLOW DESIGN MODIFICATIONS ON POROSITY IN HIGH PRESSURE ALUMINUM 

DIE CASTING PROCESS 

Onur Kenar, Ekrem Altuncu, Fuat Topçu, Naci Ekmen, Aykut Doğan 

2 
THE EFFECT OF Zr ON LM6 ALUMINUM ALLOY 

Tansel TUNÇAY 

3 

THE USE AND OPTIMIZATION OF Si-CARBON COMPOSITES AS ANODE MATERIALS IN LI-ION 

BATTERIES 

Ali ÜÇTEPE, Burcu DURSUN, Burak TEKİN, Rezan DEMİR-ÇAKAN 

4 

IMPROVING THE CHRAGE ACCEPTANCE OF NEW GENERATION START & STOP BATTERIES WITH 

CARBON ADDITIVES 

Mine Ersöz, Hatice Gökdemir, Asel Damla Şimşek, Saffet Arslan, Muhsin Mazman 

5 

MODELING OF THE GRID DESIGN, THE GRID SIZE AND THE LUG POSITION FOR INVESTIGATION 

OF EFFECTS ON THE LEAD ACID BATTERY PERFORMANCE 

Tuğçe İşler, Muhsin Mazman 

6 

GRAPHENE AND CHITOSAN BASED PD HYBRID ELECTROCATALYST FOR ELECTROCHEMICAL 

HYDROGEN EVOLUTION  

Didem BALUN KAYAN and Emel BİLİR 

7 

COMPUTER AIDED SIMULATION AND EFFICIENT DESIGN PROCESSES OF HOT-ROLLED STEEL 

PROFILES WITH SPECIAL CROSS SECTION 

Ezgi SEVGİ, Osman ÇULHA, Gürkan ERAL, Volkan ZÜMRÜT, Uğur FINDIK 

8 
SURFACE MODİFİCATİON AT REİNFORCİNG FİBERS FOR ELASTOMER COMPOSİTES 

Gülperi Feyza YAVUZ 

9 

DEĞİŞKEN DEBİLİ ASENKRON VE SERVO MOTOR TAHRİKLİ POMPALARIN, BİR HİDROLİK GÜÇ 

SİSTEMİNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİ, TESPİT YÖNTEM VE EKİPMANLARININ 

İNCELENMESİ 

İsmail ŞAHİN, Mehmet BAĞCI 

10 

ASENKRON VE SERVO MOTOR TAHRİKLİ SABİT DEBİLİ POMPALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

ANALİZİNDE DEVRE ELEMANLARININ İNCELENMESİ   

Mehmet KORKUSUZ, Mehmet BAĞCI 

11 

THE EFFECT OF VARYING TIN (Sn) CONTENT IN LEAD-CALCIUM (Pb-Ca) BASED ALLOYS ON GRID 

CORROSION 

Asel Damla Şimşek, Hatice Gökdemir, Mine Ersöz, Mehmet Karaoğlu, Muhsin Mazmana 

Presentation Times/Sunum Saati:13:30-17:10 

1 
ISIL İŞLEM SONUCU MOLİBDEN VE KROMUN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ 

Ali Rıza Baloğlu, Prof. Dr. Remzi Çetin, Assist. Prof. Necati Vardar 

2 

FOTOSENTEZ YARDIMIYLA SUYU TAM OLARAK AYRIŞTIRARAK YÜKSEK DERECEDE ELEKTRİK 

VE HİDROJEN ÜRETEN TİLAKOİD MEMBRAN BAZLI FOTO-BİYOELEKTROKİMYASAL YAKIT 

HÜCRESİNİN YAPIMI 

Nurseli Mislina ERGİN, Prof. Dr. Hüseyin Bekir YILDIZ 

3 

DESIGN, SYHTESIS AND CHARACTERIZATION OF CARBAZOLE BASED BIOTHIOL FLUORESCENT 

SENSORS 
Cemre Nur Vardallı, Nuray Altınölçek, Mustafa Tavaslı 

4 

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF UNALLOY STEEL ROD AFTER COLD WIRE 

PROCESSING 

Efkan ÇİÇEK, Muharrem YILMAZ 

5 
NiMnSb ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARDA MİKROÇATLAK MORFOLOJİSİ 

Prof. Dr. Kemal ALDAŞ, Doç. Dr.Murat ESKİL 

6 
EASY CLEAN SURFACE COATING AND ITS IMPORTANCE ON PORCELAIN TILE PRODUCTS 

Mehmet Behlül Kayalı, Gökhan Açıkbaş, Adem Türkol, Nurcan Çalış Açıkbaş 

7 IMPROVEMENT OF GLASS FIBER REINFORCED QUALITY INTERFACES OF EPDM COMPOSITE 



20 

COOLING HOSES 

Muhammed Mustafa KARACA 

8 

THE EFFECT OF ARM GEOMETRIC PARAMETERS ON ENERGY CONSUMPTION IN INDUSTRIAL 

ROBOTS 

Ahmet Erdem ÖNER and Tamer KEPÇELER 

9 

INVESTIGATION OF THE HYDROPHOBICITY OF AEROGELS PRODUCED WITH VARIOUS SOL 

PRECURSORS BY SOL-GEL PROCESSES 

Fatoş Koç, Selay Sert Çok, Nilay Gizli 

10 

STANDART BİR SOMUN DİŞİ İLE ÜZERİNE YİV AÇILMIŞ BİR SOMUN DİŞİNİN YÜK ALTINDAKİ 

DAYANIMLARININ TEORİK VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 

Şakir Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Boğoçlu 

NOTE: Posters will be printed by the participants at the appropriate size of the template and placed in the poster 

area. Consultation should be provided. 

NOT:Posterler katılımcılar tarafından şablona uygun ölçülerde bastırılıp poster alanına asılacaktır.Danışmaya 

bilgi verilecektir. 



PROCEEDINGS/BİLDİRİLER



STUDYING THE EFFECT OF THE STRUCTURAL CONDITION OF 
CARBON STEELS AND CARBON CONTENT IN THEM CARBON ON THE 

DESTRUCTION MECHANICS DURING DURING CYCLIC LOADING 

Babachenko O. I.
1
, Kononenko G. A. 2, Podolskyi R.V. 

3
,
 
 Asgarov K.

4
,
 
Çuğ H.

5 

1
 Iron and Steel Institute named after Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, 

a_Babachenko@i.ua 
2
 Iron and Steel Institute named after Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, 

perlit@ua.fm 
3
 Iron and Steel Institute named after Z. I. Nekrasov of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro, Ukraine, 

ronald719@rambler.ru 
4 
Asgarov K. hangardasaskerov@karabukedu.tr, Karabük Üniversitesi, Turkey 

5
 Harun Çuğ hcug@karabuk.edu.tr,  Karabuk Üniversitesi, Turkey 

Abstract

Studying carbon steels for railway wheels with a carbon 
content of 0.49; 0.56; 0.63% C. Appreciated the structure 
parameters (phase ratio, grain size, perlite dispersity) after 
cooling at rates of 1; 6; 10 ° C / s used in the thermal 
hardening of railway wheels. The influence of the structural 
state of carbon steels on the laws governing the 
development of fatigue cracks in them has been studied. 

1. Introduction

For ferritic-pearlitic steels, one of the main types of heat 
treatment is cooling from the austenitic region at different 
speeds in order to form the structure of lamellar pearlite of 
different dispersity.  [1, 2]. Such a heat treatment operation 
is also used in during hardening of railway wheels and 
tyre. Subsequent tempering of wheels, as is known, is 
carried out mainly to reduce residual stresses and has 
practically no effect on the microstructure [3]. In this 
regard, the study investigated the effect of the cooling rate 
of carbon steels in the range of 1°C/s - 10°C/s on the 
formation of their structural state and indicators of fracture 
mechanics under cyclic loading. 

2. Research results

2.1 Investigation of the effect of accelerated 
cooling of carbon steels on the formation of 
their structural state 

For carrying out heat treatment in laboratory conditions, 
the samples were cut from the rims of railway wheels with 
a diameter of 957 mm in the state of hot rolling. The 
treatment regimes differ only in the rate of cooling from the 
austenite region. 
Studies have shown that the microstructure of the 
investigated steels is a ferritic-pearlitic structure with a 
small amount of hypoeutectoid ferrite, which is released in 
the form of a grid along the boundaries of the former 
austenitic grains. (Fig.1, table 1). Analysis of the data in 
Table 1 shows that accelerated cooling has a significant 
impact on the microstructure of the carbon steels under 
study. If for steel No. 1 (0.49% C) at a cooling rate of 1 ° C 
/ s, the ferritic grid is solid and clearly expressed, then with 
an increase in the cooling rate it becomes thinner and at a 
cooling rate of 10 ° C / s becomes very thin and 
intermittent. The amount of hypoeutectoid ferrite in this 
steel decreases with an increase in cooling rate from 25% 
(V = 1 ° C / s) to 7% (V = 10 ° C / s) and, accordingly, the 

amount of perlite increases. A qualitatively similar picture 
of the change in the ratio of the above structural 
components is also observed for steels No. 2 (0.56% C) 
and No. 3 (0.63% C). 

Table 1 Structure parameters of carbon steels under study 

Symbol 
of steel 

Speed 
cooling, 

о
С/с 

Ratio 
ferrite/perlite, 

% 

The 
size 

grain, 

number 

Dispersion 
perlite, mcm 

Steel 
№1 

1 
6 

10 

25/75 
15/85 

7/93 

7-8 
7-8 

7-8 

0,2061 
0,1745 

0,1315 

Steel 

№2 

1 
6 

10 

15/85 
5/95 

3/97 

7-8 
7-8 

7-8 

0,2017 
0,1673 

0,1222 

Steel 

№3 

1 
6 

10 

8/92 
3/97 

1/99 

7-8 
7-8 

7-8 

0,1834 
0,1588 

0,1208 

Vcool.= 
1 °С/с 

Vcool.= 
6 °С/с 

Vcool.= 
10 °С/с 

Steel №1 Steel №2 Steel №3 

Figure 1. The microstructure of the investigated steels after 
cooling from the austenitic region with different speeds. 
× 200. 

Analysis of the change in the dispersion of the products of 
diffusion austenite decomposition as a function of the 
cooling rate shows that its increase leads to thinning of 
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both ferritic and cementite pearlite plates, thereby reducing 
the plate-to-plate distance (Table 1). 
Analysis of the mechanical properties of the investigated 
steels after different cooling rates showed (Table 2) that an 
increase in the cooling rate of the investigated steels leads 
to an increase in their strength properties and a decrease 
in ductility..  
 
 

Table 2 Mechanical properties of carbon steels under 
investigation. 

Symb

ol of 
steel 

Speed 

cooling, 
о
С/с 

Mechanical properties 

Tensile 
strength, 
N/mm

2
 

Yield 
strength
, N/mm

2
 

Relative 
extension

, % 

Relative 
narrowin

g, % 

Impact 
toughness, 

J/сm
2
 

Steel 
No.1 

1 
6 

10 

753 
814 

906 

427 
507 

591 

24 
25 

19 

48 
47 

47 

38,7 
45,6 

51,5 

Steel 
No.2 

1 
6 

10 

840 
974 

1014 

468 
583 

651 

20 
15 

12 

38 
37 

37 

27,0 
33,6 

36,7 

Steel 
No.3 

1 
6 

10 

910 
1067 

1131 

475 
727 

832 

15 
13 

10 

33 
33 

32 

21,3 
26,8 

31,2 

 
Studies performed in [4, 5] showed that the physical 
strength of heterogeneous steels and pure iron is the same 
and is determined by the length of the blocked slip line. In 
pearlite steels, this value is determined by the width of the 
ferritic gap, and the role of barriers to the movement of 
dislocations is performed by cementite plates of pearlite. 
Accelerated cooling, increasing the dispersion of perlite by 
reducing the width of both ferritic and cementite plates, as 
well as reducing the amount of hypoeutectoid ferrite in the 
structure, leads to an increase in strength characteristics 
and toughness.  
 

2.2 Study of the influence of the structural 
state of carbon steels on the patterns of 
development of fatigue cracks in them 
 
Reliable assessment of the resistance to brittle fracture of 
products made of structural steels is impossible without 
applying the criteria of fracture mechanics, the main 
among which is the critical stress intensity factor under 
static loading (fracture toughness) K1c. In recent years, 
both in Ukraine and in a number of foreign countries, a 
sufficient amount of research has been carried out on the 
influence of the structural state of structural steels and 
their chemical composition on this indicator [6–8]. 
However, for steel products, which during operation are 
exposed to not only static but also cyclic loads, knowledge 
of this indicator is insufficient.  
The opinion that exists at an early stage of studying this 
problem, that by determining K1c under static loads, it is 
possible to predict the conditions of crack propagation in 
the fatigue process, and also that the values of fracture 
toughness under static and cyclic loading are not exactly 
true. Further studies conducted by various authors showed 
that the characteristics of static and cyclic fracture 
toughness in most cases do not coincide, and structural 
parameters can have on these parameters not only a 
different intensity effect, but also change its direction to the 
opposite [9, 10]. 
Fatigue failure is characterized by a large macroscopic 
non-uniformity than destruction under single loading. 
Therefore, the energy intensity of the loaded body during 
the repetition of loads is significantly reduced, and the 
fatigue loading itself can be an embrittling factor. Such an 

effect of small plastic deformations increases the 
sensitivity of the material to various defects. 
In contrast to the destruction under static loading, which 
occurs at a sufficiently high speed and whose kinetic 
parameters have no practical significance, the cyclic 
destruction takes place over a rather long period of time 
comparable to the total life of the steel product or the time 
between its planned inspections. Therefore, to assess the 
resistance to fatigue failure, not only the force critical 
characteristics (for example, the cyclic fracture toughness 
Кfc) are used, but also the parameters characterizing the 
kinetics of this process (for example, the growth rate of the 
fatigue crack). 
Studies of the kinetics of the development of fatigue cracks 
were carried out mainly on special alloy steels. For steel 
mass production, which include carbon steel, such studies 
are practically absent.  
Since the railway wheels in operation are influenced not 
only by static but also cyclic loads, to assess their 
operational reliability, together with the static fracture 
toughness, it is necessary to apply indicators that 
characterize the kinetics of fatigue crack development with 
the construction of kinetic diagrams of fatigue failure. In 
this regard, the study investigated the effect of cooling rate 
during heat treatment in the range of 1-10 ° C / s and 
carbon content from 0.49 to 0.64% on the following KDUR 
indicators: Kth is the maximum value of the stress intensity 
factor at which the crack does not develop over a specified 
number of cycles (threshold stress intensity factor); dL/dN 
is the crack growth rate in the second (straight-line) section 
of the KDUR; the rate of increase in the growth rate of 
fatigue cracks n (tangent of the angle of inclination of the 
straight section KDUR), Kfc is the critical stress intensity 
factor under cyclic loading (cyclic fracture toughness). 
 

2.2.1 The influence of the cooling rate of 
carbon steel from the austenitic region on 
the parameters of the kinetic diagrams of 
fatigue failure. 
 
Figure 2 shows the kinetic diagrams of the fatigue failure of 
the steels under study after accelerated cooling from the 
austenitic region at different rates, and in Table 3 the 
values of the main parameters of these diagrams. Their 
analysis shows that accelerated cooling leads to an 
increase in both the threshold Кth and the critical Кfc stress 
intensity factors. However, the degree of influence of the 
cooling rate of carbon steels from the austenitic region on 
these indicators is different. If an increase in the cooling 
rate in the range of 1–10 ° C / s leads to an increase in the 
critical stress intensity factor of the studied steels by an 
average of 27%, then the threshold stress intensity factor 
under the same conditions increases by an average of 
54%.  
The influence of the cooling rate on the parameters of the 
kinetics of crack development is associated, primarily, with 
the laws of change in the structural state of the steels 
under study. An increase in the cooling rate leads to an 
increase in the dispersity of the pearlite component in the 
structure and a decrease in the amount of hypoeutectoid 
ferrite (Fig. 1). As is known, such a change in the indicated 
structural parameters leads to an increase in the strength 
properties of steels [11]. At the same time, some authors 
have shown that increasing the ultimate strength and yield 
strength can have a positive effect on the threshold stress 
intensity factor [12, 13]. 
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Steel №1                                         Steel №2                                               Steel №3 

Figure 2. Kinetic diagram of fatigue failure of carbon steel No. 1 (С=0,49%), No.2 (С=0,56%), steel No. 3 (С=0,63%) : 
cooling rate 1°С/с (-●-),  6°С/с (-■-),  10°С/с (-▲-). 
 
An increase in the critical stress intensity factor Kfc is 
determined by somewhat different structural parameters. 
On the one hand, an increase in the perlite dispersity leads 
to an increase in strength, ductility and toughness, which 
positively affects the critical stress intensity factor Kfc. On 
the other hand, according to [14], a decrease in the 
amount of hypoeutectoid ferrite in pearlitic steels can lead 
to embrittlement of these steels, which has a negative 
effect on the critical stress intensity factor Kfc. The 
cumulative effect of changes in these structural 
parameters on Kfc in different directions in the end and 
leads to a slight increase in this indicator. Earlier studies 
have shown that the first shear lines in ferritic-pearlitic 
steels occur in ferrite [15]. This is consistent with the 
general idea of the predominant formation of fatigue foci in 
the softer structural component of steel. Fatigue submicron 
cracks arising in places where shear lines accumulate 
spread over them, having a zigzag irregular shape. At low 
voltage levels, they pass through the ferrite, sometimes 
bending around pearlite [15]. Such a pattern of 
development of fatigue cracks occurs even in a pure 
pearlite structure [16]. Increasing the cooling rate during 
heat treatment, reducing the amount of excess ferrite and 
inter-plate spacing in pearlite, reduces the likelihood of 
submicron cracks in the ferrite, and when these cracks 
form, the trajectory of their movement will be severely 
curved due to the small size of ferritic areas. All this leads 
to an increase in the threshold stress intensity factor Kth for 
all the steels under study (Fig. 2, Table 3). 
During the transition to the second section of the kinetic 
diagram of fatigue failure (an increase in the Kmax level), 
the structural sensitivity of the cyclic fracture toughness 
indexes changes. Accelerated cooling in the speed range 
of 1-100С / s leads to a decrease in the rate of crack 
growth in the steels under study. At the same time, the 
index n decreases slightly and the kinetic diagram of 
fatigue failure shifts to the right along the abscissa axis 
(Fig. 2). Such a change in the indicators of KDUR is a 
consequence of an increase in the resistance to plastic 
deformation of thermally hardened steels while maintaining 
a high level of ductility. 
Thus, the structure parameters of medium carbon ferritic-
perlitic steels have a different effect on the characteristics 
of the first and second sections of the kinetic diagram of 
fatigue failure. This is a consequence of a change in the 
size of the plastic deformation zone in the vicinity of a 
developing crack, which has minimum dimensions (within 
one grain) at low values of Kmax, and can spread to 
several grains with an increase in Kmax [16]. The various 
structural sensitivities of the first and second sections of 

the KDUR were shown in [118] for other classes of 
structural steels. However, the results of the conducted 
studies show that it is not entirely legitimate to talk about 
the complete structural insensitivity of the second section 
of the KDUR, as stated in [9]. 
 
Table 3. The parameters of the kinetic diagrams of fatigue 

fracture of carbon steels after various cooling rates. 
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Steel 

No1 

1 

6 
10 

480 

570 
750 

920 

1100 
1140 

3,12 

3,05 
2,91 

2440 

2850 
3020 

Steel 
No2 

1 

6 
10 

505 

575 
750 

890 

1040 
1085 

3,54 

3,46 
3,36 

1910 

2170 
2420 

Steel 
No3 

1 
6 

10 

475 
565 

755 

840 
985 

1015 

3,84 
3,76 

3,67 

1730 
2100 

2230 

 

2.2.2 The influence of the size of real grains 
of carbon steels on their parameters of 
kinetic diagrams of fatigue failure. 
 
The work also investigated the effect of grain size on the 
parameters of kinetic diagrams of fatigue failure. Different 
grain sizes in the test samples were achieved by heating 
them in the austenitic region to different temperatures 
(850° C and 1000 ° C) and subsequent cooling at a rate of 
1 ° C / s. The microstructure of the studied samples after 
the indicated heat treatment regimes is shown in Fig. 3, 
and their standard mechanical properties and KDUR 
parameters in Table 4 and 5, respectively. Figure 4 shows 
the kinetic diagrams of fatigue failure of the studied steels 
with different grain sizes. 
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The research results showed that the decrease in the 
average grain size from the third to the seventh number 
has practically no effect on the threshold stress intensity 
factor Kth. 
At the same time, the growth rate of fatigue cracks in the 
second straight portion of the KDUR during grain grinding 
is significantly reduced. This is reflected, first of all, on the 
change in the parameter n (angle tangent the slope of the 
rectilinear segment), which decreases by 18-35% 
depending on the carbon content. 
 

  
a                                                            b 

  
c                                                             d 

   
e                                                         f 

Figure 3. The microstructure of carbon steels after cooling 
from the austenitic region from different temperatures at a 
rate of 1°С/с: a, b – steel No1; c, d – steel No2; e, f – steel 
No3; a, c, e – heating temperature 850°С/с; b, d, f – 
heating temperature 1000°С/с. ×800 
 

Thus, in a coarse-grained medium carbon steel, the rate of 
increase in the growth rate of a fatigue crack is 1.6 times 
higher than in a fine-grained steel, which confirms the 
conclusions of many authors that grain boundaries are an 
obstacle to the movement of fatigue cracks, since do not 
coincide, and the promotion of a crack in an adjacent grain 
can most likely occur by initiating a new crack [17]. 
 
Table 4 Standard mechanical properties of carbon steels 

with various sizes of real grains 

Symbol 

of steel 

Average 
grain 

size, 
mm 

Mechanical properties 

Tensile 
strength, 

σв, 
N/mm

2
 

Yield 
strength, 

σт, 
N/mm

2
 

Relative 

extension 
δ, % 

Relative 
narrowing 

ψ, 
% 

Impact  
toughness 

KCU 
J/сm

2
 

Steel 

No1 

0,123 

0,0275 

738 

753 

412 

427 

19 

24 

24 

48 

16,7 

53,5 

Steel 

No2 

0,117 

0,0285 

810 

840 

445 

468 

15 

19 

19 

38 

11,0 

24,7 

Steel 
No3 

0,112 
0,0289 

866 
903 

476 
487 

15 
15 

20 
33 

9,4 
23,1 

 
Table 5 The parameters of the kinetic diagrams of fatigue 
fracture of carbon steels with different values of the actual 

grain 

Symbol of 
steel 

Grain 
size, 
mm 

Кth, 
N/mm

3/2
 

К
*
, 

N/mm
3/2

 
Кfc, 

N/mm
3/2

 
n 

Steel No1 
0,123 

0,0275 
460 
480 

850 
920 

2060 
2440 

3,64 
3,12 

Steel No2 
0,117 

0,0285 

480 

505 

820 

890 

1220 

1910 

4,39 

3,54 

Steel No3 
0,112 

0,0289 
460 
475 

710 
840 

1060 
1730 

5,09 
3,84 

 

 

 
Figure 4. Kinetic diagram of fatigue fracture of steel No. 1 with various actual grain sizes ( - grain size is 0.123 mm, - ● - 
grain size is 0.0275 mm); steel number 2 with different values of the actual grain ( - grain size 0,117 mm, ● - grain size 
0,0285 mm); steel number 3 with different values of the actual grain ( - grain size 0.112 mm, ● - grain size 0.0289 mm). 
 
 
Analysis of the kinetic diagrams of fatigue failure shows 
that the threshold value of the stress intensity factor Kth in 
the range of 0.48-0.64% C does not depend on the carbon 
content and is 480-755 N / mm

3/2
 for different heat 

treatment conditions (Fig. 5). The difference in the fatigue 
crack growth rate begins to appear at high values of Kmax 
(the second section of the KDUR), and the higher the 
carbon content, the higher the crack growth rate. The 
change in the crack growth rate is reflected in the change 

in the parameter n, which rises linearly by an average of 
25% for all thermally hardened states (Fig. 6). 
Increasing the strength of carbon steels by increasing their 
carbon content, in contrast to heat treatment, leads to a 
decrease in ductility and toughness of steel. Carbon also 
has a negative effect on the critical stress intensity factor 
Kfc, lowering its values in the steels under study by 35–
41% on average, depending on the cooling rate (Fig. 7). 
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Figure 5. The influence of carbon content in steel on its 
threshold stress intensity factor 

Kth.  
Figure 6. The effect of carbon content in steel on its critical 
stress intensity factor Kfc. 

 
Figure 7. The influence of carbon content in steel on its 
parameter n of the linear section of KDUR. 
   

Conclusion   
 
1. The kinetic diagrams of fatigue fracture of carbon steels 
(C = 0.49% ... 0.64%) are constructed and the effect on 
the KDUR parameters of the structural state (actual grain 
size, amount of hypoeutectoid ferrite, perlite dispersion) on 
these steels is studied. The structural sensitivity of the 
second straight portion of the KDUR is shown. 
2. Based on the results of experimental studies, the 
dependences of the parameters of the kinetic diagrams of 
fatigue fracture of the investigated carbon steels on their 
cooling rate from the austenitic region and their carbon 
content were constructed. 
3. A different sensitivity to the grinding of the grain 
structure of pearlitic steels (C = 0.48% ... 0.64%) of the 
threshold Kth and critical stress intensity factors under 
cyclic loading has been established. It is shown that a 
decrease in the actual grain from 0.139 mm to 0.0232 mm 

leads to an increase in the cyclic fracture toughness Kfc on 
average by 30% and does not affect the threshold stress 
intensity factor Kth. 
4. It is shown that an increase in the strength of carbon 
steels due to an increase in their carbon content, in 
contrast to heat treatment, leads to a decrease in ductility 
and toughness of steel. Carbon also has a negative effect 
on the critical stress intensity factor Kfc, lowering its values 
in the steels under study by an average of 35-41%, 
depending on the cooling rate. 
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Özet 

Bu bildiri Inconel 718’ in TIG (Tungsten Inert Gas) 
kaynağı sonrası oluşan mikroyapısını ve buna bağlı 
değişen mikrosertlik değerlerini ele almaktadır. Yüksek 
ve kriyojenik sıcaklık dayanımı sebebiyle farklı 
koşullarda ve üstün korozyon özellikleri ile de agresif 
şartlarda çalışabilen malzemenin, TIG kaynağı 
ekonomik, kolay uygulanabilir ve yüksek nüfuziyet 
gösterdiği için çokça tercih edilir. Birleştirme sonucu 
oluşan mikroyapı ve sertlik oranı, mukavemet ile ilgili 
temel ve güvenilir bilgiler verir. Kaynaklı numuneler, 
SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) görüntülemeleri 
ve mikrosertlik ölçümleri için bakalite alınıp, uygun 
metalografi yöntemleri ile hazırlandı. Mikroyapı 
görüntüleri ve sertlik değerleri birbirleri ile 
ilişkilendirilerek, nihai malzeme özellikleri araştırılmıştır.    

Anahtar kelimeler: Inconel718, TIG kaynağı, 

mikroyapı, mikrosertlik, yaşlandırma 

Abstract 

This paper considers microstructure of Inconel 718 
after TIG welding and changing microhardness values 
regarding with this. High and cryogenic temperature 
resistance, within various conditions and  superior 
corrosion properties the material that can work under 
aggressive conditions, so its TIG welding offers 
economical, easy and high penetration, so it is 
generally preffered. The microstructure and hardness 
ratio which have been result of joining gives 
fundamental and trustable informations about strength. 
Welded samples were baked in resin and prepared with 
suitable metallographic methods for SEM (Scaning 
Electron Microscope) imaging and microhardness 
measurements. Microstructural images and hardness 

values were associated and investigated final material 
properties. 

Keywords: Inconel718, TIG welding, microstructure, 

microhardness, aging 

1. Giriş

Inconel 718 nikel esaslı bir süper alaşım malzemedir. 
Süper alaşımlar; özellikle uçak, gemi, lokomotif ve 
enerji santrali gaz türbinlerinde, roketlerde tahrik 
sistemlerinde, petrol ve kimya tesislerinin değişik 
yerlerinde kullanılırlar. Gaz ve jet türbinlerinin kanatları 
en yüksek zorlamaya maruz kalan yapı elemanları 
grubunda yer alır. Inconel 718, 760 - 982 °C arasında 
yüksek mukavemete ihtiyaç duyulan uygulamalarda 
kullanılan nikel esaslı östenitik bir süper alaşımdır. Bu 
malzemeden jet motorları için “blisk” (bladed disk) 
olarak adlandırılan bıçaklı diskler de üretilmektedir 
(Şekil 1). Süper alaşım malzeme üzerinde oluşan akış 

°
kuvvetleri sonucunda, 1100 C’ye varan sıcaklıklarda 
200 MPa’ ya kadar boyuna gerilmeleri taşır. Türbin 
kanadı ayağı çok yüksek bir sıcaklığa (700

°
C) 

ulaşmasına ve gerilme zorlaması 500 MPa değerine 
çıkmasına rağmen, malzeme istikrarlı kalır. Özellikle 
yüksek sıcaklıklarda mükemmel mukavemet ve çok iyi 
korozyon direncine sahip olup,  birçok kaynak yöntemi 
ile kaynak edilebilir. Inconel 718; TIG, elektron nokta ve 
lazer kaynağı gibi füzyon kaynağı yöntemleri ile 
kolaylıkla kaynak edilir. Ayrıca kriyojenik sıcaklıklarda 
da mükemmel darbe ve çekme dayanımı sergiler. 
Genellikle çökelme sertleştirmesi ısıl işlemi ile özellikleri 
optimize edilerek kullanılırlar. Hava ve uzay araçlarının 
egzoz sistemi tasarımında belirlenen sınır değerinin en 
önemli etkeni yüksek sıcaklıklardaki mukavemet 
beklentisidir. Yüksek sıcaklıklardaki mukavemetin 
ifadesi olan sürünme direnci γ, γ', M23C6, Ni3Nb gibi 
fazların doğru kompozisyonda eldesi ile sağlanır. 
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Inconel 718 süper alaşımın mukavemet, korozyon 
direnci, darbe dayanımı gibi birçok özelliğinin yanında 
havacılık ve uzay araçlarında yoğun olarak 
kullanılmasının en önemli nedenlerinden biri de iyi 
kaynak edilebilirlik özelliğidir.  Jet tribünü ve 
motorlarında egzoz sistemi gibi yüksek sıcaklık ve 
korozif ortamlarda çalışacak birçok parça 
bulunmaktadır. Her ne kadar bu kısımlarda ileri 
teknoloji mühendislik alaşımları ve süper alaşımlar 
kullanılsa da zaman içinde bu parçaların değişimi ve 
tamiri gerekmektedir. Inconel 718 bu özellikleri ile 
rakiplerinin önüne geçmektedir [1-3].  

Şekil.1: Additive Manufacturing ile üretilmiş Inconel 718 

malzemeden blisk [4]. 

Inconel 718 içeriğinde, alüminyum, titanyum, niyobyum, 
molibden ve az miktarda da tungsten bulunur. Nikel ve 
krom içeriği korozyon direncini arttırırken, 650 °C 
üzerindeki mekanik dayanımları ile bu anlamda 
paslanmaz çeliklere tercih edilirler. Nikel esaslı süper 
alaşımlarda en çok kullanılan mukavetlendirme 
mekanizmaları; katı eriyik ve çökelme sertleşmesidir 
(yaşlandırma). Çökelme sertleştirmesinde ana faz 
içinde çökeltilen elementler, demir esaslı süper 
alaşımlardakine benzer olarak alüminyum, titanyum ve 
niyobyumdur. Inconel 718, atomik oranları toplamda 
%10’ u geçmeyecek kadar titanyum ve / veya 
alüminyum içerir. Bu konsantrasyonlarda γ - Ni3Ti ve γ'- 
Ni3Al fazları kararlı haldedir. Nikel esaslı süper 
alaşımların yüksek sıcaklık mukavemetini sağlayan, 
sürünme deformasyonunu azaltan bu iki fazdır. 

 γ ve γ' fazlarının birbiri ile denge durumunu belirleyen 
ise kimyasal bileşimleri ve tabii ki sıcaklıktır. Çökelti 
sertleşmesi, titanyum, krom ve niyobyum gibi metallerin 
karbürlerinin çökelmesi ile de olur. Yine yaşlandırma ile 
karbürler gibi nikel - niyobyum türevi intermetalik fazlar 
tane sınırlarında ve içlerinde çökelerek, mukavemet 
artışına neden olur. δ-Ni3Nb fazı iğne şeklinde ve 
mukavemete olumsuz etki ederken, aynı elementel 
kompozisyona sahip küresel γ'' - Ni3Nb fazı 
mukavemeti arttıran özelliktedir. Metal karbürler 
genellikle ısıl işlem sırasında çökelir. Bu karbürlerin 
yapıda homojen olarak yayılmış olması istenmektedir. 
Tane sınırlarında karbür çökelmeleri, tane sınırlarının 
aşırı yüklenmesine, buna bağlı olarak ta kopma 
mukavemetinin düşmesine sebep olur. Bu nedenle ısıl 
işlem sırasında doğru miktar, morfoloji ve yerde 
çökelmeleri ciddi önem arz etmektedir [5, 6].   

TIG Kaynağı, ısının ergimeyen elektrot ve iş parçası 
arasında oluşturulduğu bir kaynak prosesidir. Elektrot, 
kaynak banyosu, ark ve iş parçasının ısıtılmış bölgesi 

atmosfer şartlarından genellikle helyum ya da argon 
gaz atmosferiyle korunur. Gaz koruması tam bir koruma 
sağladığı gibi az miktardaki bir havanın dahi kaynak 
bölgesine girmesine müsaade etmez. Inconel 718’ in 
TIG kaynağında diğer ergitme kaynağı yöntemlerinde 
de görülen ergime bölgesi ve ITAB (Isı Tesiri Altındaki 
Bölge) gibi bölgeler gözlemlenebilir. Ergimenin 
gerçekleştiği bölgede yüksek sıcaklığın etkisi ile 
dendritik bir tane yapısı görülür. Isı akışına ters yönde 
çubuksu uzanan tanelerin soğuması sırasında, bu 
çubuksu tanelerin duvarlarında yeni taneler oluşmaya 
başlar. Bu iki tane yapısı kararsızdır ancak katılaşma 
sonrası stabil kalır. Oluşan yeni tane şekli, dendritik 
tane yapısı olarak adlandırılır ve kaynak gibi döküm gibi 
imalat işlemlerinde, yani ergime ve katılaşmanın olduğu 
bölgelerde görülen bir tane yapısıdır [7, 8].  

Inconel 718’ in kaynağında daha yüksek akım 
yoğunluğu sunan elektron nokta ve lazer kaynağı gibi 
yöntemlerle dar bir ITAB elde edilmesi sonucu daha 
yüksek mekanik özellikler elde edilebilmektedir. Ancak 
TIG kaynağı yöntemi hem uygun maliyeti, hem de 
endüstride kolay kullanımı nedeniyle daha çok tercih 
edilmektedir. ITAB’ ın geniş olması özellikle darbe 
direnci ve süneklikte düşüşe sebep olabilmektedir. 
Ergitme kaynaklarında uygulanan yüksek ısı, katılaşma 
sırasında özellikle ITAB’ da plastik şekil değişimine 
neden olur. Oluşan gerilme ana matrisin 
karşılayamayacağı büyüklükteyse, ITAB’ da taneler 
arası mikro çatlak oluşumu gözlenebilir. Çatlak 
oluşumu, ana matrise göre daha sert fazlar olan laves 
fazı, diğer intermetalik fazlar ve metal karbürler gibi 
yapıların, ana metalden farklı sıcaklıklarda eriyip, 
katılaşmasından ileri gelmektedir. Bu olumsuzluklar 
kaynak sonrası uygun bir ısıl işlem (PTAW) ile minimize 
edilebilir [8-11]. 

2. Materyal ve Yöntem

Çalışmamızda kullanılmak üzere, ASTM E8/E8M-09 
[12] standartlarına uygun numuneler hazırlanmıştır. 
Standarda göre dilimlenen sac parçalar, tam ortadan 
ikiye bölünerek hazırlanmış, sonrasında alın alına 
kaynak edilmişlerdir. Lazer kesim ile çekme testi için 
papyon şeklinde parçalar, mikro sertlik testi ve 
mikroyapı incelemelerinde kullanılmak üzere kaynak 
bölgesinin içinde olduğu dikdörtgen şeklinde parçalar 
çıkarılmıştır (Şekil 2).  

TIG kaynağı torcu otomatik bir frezeye bağlanmış, 2,4 
mm ark uzunluğu, 70° torç açısı, 12 lt / dk argon gazı 
debisi ve 548 mm / dk kaynak hızı ile 80 A doğru akım 
negatif kutuplamada (DCEN), 240 Hz frekans ve 220 V 
gerilim şartlarında tek pasoda kaynak edilmiştir.  

Şekil 2: Sacların aşama aşama testlere hazırlanması. 
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Çıkarılan dikdörtgen şeklindeki parçalar, yüzey 
hazırlama işlemleri sırasında kolayca tutulabilmesi 
amacıyla bakalite alınmış ya da soğuk kaplanmıştır. 
Sırasıyla 180P, 320P, 500P, 800P, 1200P ve 2500P 
mesh ölçülerinde silika taneli zımparalar ile 
zımparalanan numuneler, alümina çözelti ile 
parlatılmıştır. Dağlama işlemi ASTM E 407 [13] 
standardında belirtilen 87 Glyceregia adlı çözeltide,  1 
dakika süreyle yapılmıştır. Daha uzun süreli 
uygulamalar numune yüzeyinde yanmalara neden 
olmaktadır. Çözelti; 15 ml HCl, 10 ml gliserin ve 5 ml 
HNO3 içermektedir [13].  

Inconel 718’ in istenen mukavemeti kazanabilmesi için, 
ayrıca ısıl işlemler uygulanmaktadır. En iyi çekme 
dayanımının elde edilmesi için yapılan ısıl işlem; çökelti 
sertleştirmesi ısıl işlemidir. Bu işlem homojenizasyon, 
solüsyona alma ve yaşlandırma isimleri verilen 3 
aşamadan oluşmaktadır. Inconel 718 homojenizasyonu 

°
için 1100 C civarında 1-2 saat tutulan malzeme, 
havada ya da daha hızlı soğutulur. Sonraki aşama olan 
solüsyona alma işlemi, yapıdaki tüm fazları östenit faz 
içinde çözmeye yarar ve 954 ila 982 

°
C arasında en az

1 saat tutulan malzemenin havada ya da daha hızlı 
soğutulması ile tamamlanır. Yaşlandırma işlemi için 

°
malzeme öncelikle 720 C civarında 8 saat boyunca 

°
fırında tutulur. Sonrasında soğuma hızı 5 C / saat 
olacak şekilde malzemenin fırında 620 

°
C’ ye kontrollü

°
soğuması sağlanır. 620 C’ de 10 saat tutulan 
malzemenin, havada ya da daha hızlı bir soğuması ile 
yaşlandırma işlemi sonlanır (Şekil 3). Homojenizasyon 
ve solüsyona alma ısıl alma aşamaları pas geçilerek 
yapılan ısıl işleme de direk yaşlandırma adı 
verilmektedir [13-15].   

Şekil 3: Inconel 718 ısıl işlemi basamakları. 

Nikel esaslı süper alaşımlara kaynak sonrası yapılan 
ısıl işlemlerin (Post Treatment After Welding - PTAW) 
olumlu etkilerinden birçok çalışmada bahsedilmiştir. Bu 
etkileri mikroyapı ve mikrosertlikteki değişimleri 
izleyerek anlamak mümkün olmaktadır. Isıl işlem 
görmemiş (HAM), direk yaşlandırılmış (Direct Aged - 
DA) ve solüsyona alıp yaşlandırılmış (Solutioned and 
Aged - SA) 3 grup numune bu bölümde anlatılan 
yöntemlerle hazırlanmıştır [1, 16].  

Ergime kaynağı yöntemlerinde ısı girdisi, katılaşma 
sırasındaki soğuma hızı ve kimyasal bileşime bağlı 
oluşan fazlar, mukavemeti belirleyen temel etkenlerdir. 
Ergime bölgesinde ve ITAB’ da bu etkiyi anlamanın en 
önemli yollarından biri mikrosertlik değeridir. FUTURE - 
TECH marka FM - 310e model mikrosertlik cihazı ile 

sertlik değerleri microvickers (HV) cinsinden 
ölçülmüştür. Elmas uç, HV0,2 = 200 gf yük ile 10 sn 
boyunca numunelere basınç uygulamıştır. Oluşan kare 
prizmanın köşegenleri ölçülmüş, mikrosertlik değeri 
cihaz tarafından microvickers olarak hesaplanmıştır. 
Her numune için ITAB ve ergime bölgelerinden ayrı ayrı 
olmak üzere 5’ er farklı noktadan değerler alınmıştır.     

Mikroyapı görüntülerinin yanı sıra, tane boyutlarının, 
çökelen fazların, safsızlıkların tespitinde yüksek 
büyütmelerde görüntü almak gerekmiştir. Kullanılan 
SEM; FEI marka, Sirion XL-30 model, FEG (Field 
Emission Gun) başlıklı, yüksek çözünürlükte görüntü 
almaya yarayan, yüksek vakum altında çalışan bir 
taramalı elektron mikroskobudur. SE (Seconder 
Electron) ve BSE (Back Scattered Electron) 
görüntüleme modlarında, 500 ila 300.000 büyütme 
oranlarında mikroyapı görüntüleri alınmıştır. Genel 
kimyasal kompozisyon, tane sınırlarında ve içlerinde 
çökelen fazlar, safsızlıklar ve karbürler tespit edilmiştir. 
Farklı ısıl işlemler sonucunda tane boyutlarındaki 
değişim de SEM ile ölçülebilmiştir. 

3. Sonuçlar ve Tartışma

Kaynaklı ve kaynaksız HAM, DA ve SA numunelerin 
ortalama sertlik ölçümleri, mikrosertlik cihazının çok 
sayıda yüklemesi ile mikroyapı görüntülemeleri ise 
SEM yardımıyla elde edilmiştir. Veriler kendi arasında 
ve literatürle kıyaslanarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Kaynak edilmemiş DA numunelerde tane boyutları, 
HAM numunelerle aynı mertebelerde kalmış (ortalama 
16,4 μm), SA numunelerin tane boyutlarında ise 
dramatik bir artış gözlenmiştir (ortalama 44,68 μm). 

Tanelerin üç numune grubunda da eşeksenli dörtgenler 
şeklinde olduğu görülmektedir. HAM numunelerde tüm 
mikroyapı aynı şekil ve dağılıma sahipken, DA ve SA 
numunelerde tane sınırı ve içlerine daha küçük 
boyutlarda çökeltilerin yerleştiği görüldü (Şekil 4).  

Kaynaklı numunelerde yaşlandırma öncesi yapılan 
solüsyona alma işleminin, tane şeklini değiştirdiği 
görülmüştür (Şekil 5). SA grubu numunelerde, ergime 
bölgesindeki tane yapısı; dendritten, eşeksenli 
dörtgensele dönmüş, DA grubundaki numunelerde ise 
HAM numunelerdeki gibi, ergime bölgesindeki dendritik 
tane yapısı korunmuştur.  

Şekil 5 incelendiğinde, DA numunede daire içine alınan 
bölgelerde çökeltiler gözlenmektedir. Aynı şekilde SA 
numunede de tane sınırlarında ve içlerinde çökeltiler 
görülmektedir. HAM numunede herhangi bir çökeltiye 
rastlanmamıştır.  

SA numunelerde yüksek büyütmelere çıkıldığında nano 
boyutta tanelere rastlanmıştır. Bu tanelerin altında daha 
koyu kontrastta bir matris dikkat çekmektedir (Şekil 6).  

DA ve SA numunelerdeki çökeltiler farklı konumlarda ve 
şekillerde gözlemlenmiştir. DA numunede daha çok 
dendrit yapı içinde yerleşmiş küresel çökeltiler dikkat 
çekerken; SA numunede dörtgensel, küresel, iğnesel 
ve karnabahar şeklinde çökeltiler tane sınırları ve 
içlerinde yayılmış halde bulunmaktadır (Şekil 7). 
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Şekil 4: SEM’ de 2.000 büyütme; kaynaksız numuneler 

için ortalama tane boyutları. 

Yaşlandırma ısıl işleminin amacı; metal karbürlerin ve 
intermetalik bileşiklerin matris içinde çökelmelerini ve 
bu yolla dislokasyon hareketlerini zorlaştıracak engeller 
haline gelmelerinin sağlanmasıdır. Inconel 718 için 
temel mukavemet kazandırma mekanizmalarından olan 
östenit matris (γ - Ni3Ti) üzerine geçiş östenit fazlarının 
(γ'- Ni3Al ve γ'' - Ni3Nb) çökeltilmesi işlemi, solüsyona 
alma sıcaklıklarında (Inconel 718 için 950 - 1100 °C) 
oluşan geçiş fazlarının çökelmesi ile sağlanır. Bu 
sıcaklıklarda yüzey enerjisinin ve atom hareketlerinin  
artması nedeniyle taneler büyüme eğilimi gösterir. Uzun 
süre yüksek sıcaklıkta tutulan malzemenin hızlı 
soğutulması (havada ya da suda) sayesinde, tane eski 
boyutuna dönemez. Bu sebeple SA numunlerde tane 
boyutu artarken, solüsyona almadan direk 
yaşlandırılmış DA numunelerde bu tane büyümesi 
görülmemektedir [13-15]. Yaşladırma ısıl işlemi, TiC, 
NbC, CrC ve M23 C6 gibi metal karbürlerin benzer bir 
mekanizma sayesinde yapıda çökelmelerine sebep 

olmaktadır. C. M. Kuo, Y. T. Yang, H. Y. Bor, C. N. Wei 
ve C. C. Tai tarafından, Inconel 718 üzerine yapılmış ve 
yaşlandırma ısıl işleminin mikroyapı özelliklerine 
etkilerinin incelendiği çalışmada da yaşlandırma 
sonrası tane boyutunun arttığı ve karbürlerin çökeldiği 
bilgileri verilmiştir. Yine bu karbürler çökeldikleri yapı 
içinde sertliği de arttırıcı etkide bulunurlar. Yapıda NbC 
ve M23C6 metal karbürleri özellikle tane sınırlarına 
yerleşir. R. Cozar ve A. Pineau’ nun yaşlandırma 
sonrası oluşan bu katı çökeltilerin etkilerini irdelediği 
çalışmada bu konuya değinilmiştir [17,18].  

Şekil 5: SEM’de 1.000 büyütme; sırasıyla HAM, DA ve 

SA için tane yapıları (HAM ve DA ergime bölgesinde 
dendritik tane yapısı, SA tüm yapı dörtgensel). 

Östenit fazlarla sağlanan mukavemet artıcı 
mekanizmada, γ fazı matris olurken, γ' fazı matris 
üzerine çökelir. İki faz da YMK (Yüzey Merkezli Kübik) 
yapıda ve eşit kafes parametrelerine sahip olduğu 
ancak farklı atomlardan oluştuğu (Ti ve Al) için, uyum 
ancak γ' çökeltinin tane boyutu küçüldüğünde tam 
olarak sağlanır. γ fazdaki dislokasyonlar iki fazın birbiri 
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üzerine yerleşmesini zorlaştırsa da γ' fazı atomik olarak 
düzenlidir ve kısmen de olsa yerleşme sağlanır. γ' fazı 
tanelerinin γ fazı üzerinde büyümesi ile mukavemet 
tatmin edici düzeylere çıkmaktadır. Benzer mekanizma 
γ' ve γ'' fazları arasında da işlemektedir. Nano 
boyutlardaki bu geçiş fazlarının çökelmesi için östenite 
alma sıcaklıklarına çıkılmasını gerekmektedir. SA 
numunelerde γ' fazı dendritik tane yapısına üstün gelir. 
Bu sebeple taneler eşeksenli dörtgensele döner. 
Dendritik tane yapısı ergime ve katılaşmanın 
görüldüğü, dramatik ısı gradyanlarının hâkim olduğu ve 
dörtgensele kıyasla daha rijit malzeme özellikleri sunan 
(daha sert ve kırılgan) bir tane yapısıdır. Sertlikle ilgili 
yapılan ölçümlerde de bu fark açıkça görülmektedir 
(Çizelge 1). DA numunelerde östenit sıcaklığına 
çıkılmadığı için (maksimum 750 °C) HAM malzemede 

olduğu gibi dendritik tane yapısı görülür. M. Agilan, T. 
Venkateswaran, D. Sivakumar ve B. Pant tarafından bir 
başka nikel esaslı süper alaşım malzeme olan Haynes 
214 çalışarak yapılmış, yaşlandırmanın malzeme 
mikroyapısındaki değişimleri inceledikleri çalışmada; 
direk ve solüsyona alıp yaşlandırma sonrasında oluşan 
bu farklı tane yapılarına dikkat çekilmiştir [1], [5], [13-
16]. 

Şekil 6: SEM’de 300.000 büyütme; SA numunede 

görüntülenen, γ - Ni3Ti matris üzerinde çökelmiş nano 
boyutta γ'- Ni3Al taneleri. 

Inconel 718’ de γ - Ni3Ti ve γ'- Ni3Al tanelerinin 
uyumunun oranı, γ' fazın γ matris üzerinde büyüme 
derecesi ve γ matristeki dislokasyonların hareketleri 
malzemenin mekanik özelliklerine direk etki etmektedir. 
Inconel 718’ de yaşlandırma ile kazanılan mukavemetin 
büyük oranda bu değişkenlere bağlı olduğu 
bilinmektedir. Bu değişkenleri kontrol eden 
parametreler ise alaşım elementlerinin oranı, ısıl işlem 
sıcaklıkları ve süreleridir. SEM’ de 300.000 büyütmede 
gözlemlediğimiz γ - Ni3Ti ve γ'- Ni3Al fazlarının varlığı, 
bu anlamda çok önemlidir. R. Cozar ve A. Pineau 
çalışmasında TEM (Transmission Electron Microscope) 
yardımıyla; farklı oranda alaşım elementleri ile 
hazırladıkları ve yaşlandırma işlemlerini farklı 
sıcaklıklarda yaptıkları numuneleri incelemişlerdir. TEM’ 
de SEM’ e kıyasla çok daha yüksek büyütmelere 
ulaşılmıştır. Bunun yanında farklı atom düzlemlerinde 
ve yönlerde fazlar arası uyuşma da gözlemlenmiştir. 
Östenit ve geçiş fazları olan; γ - Ni3Ti, γ'- Ni3Al ve γ'' - 
Ni3Nb fazlarının durumlarına göre mekanik özellikleri 

inceledikleri çalışma Şekil 6’ daki görseli destekler 
niteliktedir [5,6], [18,19].     

Şekil 7: SEM’de 2.000 büyütme; DA ve SA için farklı 

şekillerde ve konumlarda çökeltiler. 

DA numunelerde ergime bölgesine yerleşmiş küresel 
çökeltiler görülmüştür. SA numunelerde; iğne şeklinde 
çökeltilere tane sınırlarında, karnabahar şeklinde 
çökeltilere çoğunlukla tane içlerinde, dörtgensel ve 
küresel çökeltilere malzeme genelinde rastlanmıştır. 
Tüm bu çökeltiler, yaşlandırma ısıl işlemi sonucunda 
yapıya tane sınırlarını ortaya çıkaracak homojenlikte 
yerleşmişlerdir (Şekil 7). Küresel ve dörtgensel 
çökeltiler malzemedeki metallerin oluşturduğu 
karbürlerdir. Inconel 718’ in yapısında TiC, NbC, CrC 
ve M23 C6 kimyasal formlarında görülebilen bu metal 
karbürler, bulundukları yere göre malzeme özelliklerini 
olumlu ya da olumsuz etkileyebilirler. Tane içlerinde 
östenit çökeltilere benzer olarak dislokasyonların 
hareketine engel olup, mukavemeti arttırırken, tane 
sınırlarında çökeldiklerinde ise deformasyon sırasında 
stresin yoğunlaştığı, çatlak oluşumuna neden olan 
merkezler haline gelirler ve özellikle kırılma tokluğunda 
ve akma - çekme gerilmelerinde düşüşe neden olurlar. 
E. Chlebus, K. Gruber ,B.Kuźnicka, J. Kurzac, T. 
Kurzynowski tarafından hazırlanmış ve yaşlandırma ısıl 
işlemlerinin mikroyapı üzerindeki etkilerinin konu 
alındığı makalede, metal karbürlerin ve bazı 
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intermetalik bileşiklerin etkileri incelenmiş, benzer 
şekillerdeki karbürler EDS (Energy Dispersive 
Spectrometer) ile tespit edilmiştir [1,6,13,18].  

Şekil 7’ de tane sınırlarına muntazam biçimde yerleştiği 
görülen, iğne şeklindeki δ-Ni3Nb laves fazı da aynı 
sonucu doğurmaktadır. Laves fazlarının mekanik 
özelliklere etkileri hala araştırılmakta olan bir konu olsa 
da tane sınırına iğne şeklinde yerleşen bu intermetalik 
bileşiğin olumsuz etkileri bilinmektedir. Bu anlamda 
istenmeyen δ-Ni3Nb laves fazının tane sınırlarına 
yerleşmesinden dolayı tane boyutunu kontrol ettiği de 
göz önüne alınmaktadır. Şekil 7’ de gözlenebilen son 
çökelti tipi ise karnabahar şeklinde tane içine çökelmiş 
Mo - Nb intermetalik bileşiğidir. Molibden’ in östenit 
fazlarının büyümesinde etkin rol oynayarak, 
mukavemete yaptığı katkı dışında, tane içinde 
niyobyum ile bir araya gelip, östenit çökeltileri ve 
karbürler gibi dislokasyon hareketlerine engel 
oluşturdukları, dolayısı ile mukavemet arttırıcı etkileri 
olduğu anlaşılmaktadır. Jose Tom Tharappel ve 
Jalumedi Babu tarafından, kaynak edilmiş Inconel 718 
malzemenin ele alındığı derlemede, yukarıdaki laves 
fazlarının benzer olumsuz etkilerine değinilmiş, direk 
yaşlandırma yapıldığında ITAB’ da mikro çatlak 
oluşumuna neden oldukları da tespit edilmiştir [8,14].      

Mikrosertlik testleri sonuçları (Çizelge 1), ergime 
bölgesinde sertliğin ITAB’ a kıyasla daha yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur. Yaşlandırma ısıl 
işlemlerinin sertlik değerlerini HAM numunelere göre 
neredeyse iki katına çıkardığını göstermiştir. Kaynaklı 
numunelere yapılan yaşlandırma sayesinde DA ve SA 
numunelerde sertlik değerlerinin, kaynak edilmemiş 
numunelerin sertlik değerlerine ulaştığı gözlemlenmiştir. 
Direk yaşlandırmanın, solüsyona alıp yaşlandırmaya 
göre daha yüksek sertlik sonuçları verdiği görülmüştür.  
(Çizelge 1).   

Çizelge 1: Kaynak ve yaşlandırma işlemleri sonrası 

ortalama mikrosertlik değerlerindeki değişim. 

NUMUNE 
Mikrosertlik 

Değerleri (HV) 

HAM - Kaynaksız 214,78 

DA - Kaynaksız 434,48 

SA - Kaynaksız 401,12 

NUMUNE 
ERGİME 
BÖLGESİ 

ITAB 

HAM 279,28 244,40 

DA - PTAW 432,69 405,27 

SA - PTAW 406,44 

Ergime bölgesinde ITAB’ a oranla daha hızlı bir 
soğuma gerçekleşmesi sertlik değerlerinin de daha 
yüksek olmasına neden olmaktadır. TIG kaynağı ile 
uygulanan yüksek ısı arkın oluştuğu bölgede 
malzemenin ergimesine neden olurken, bu ergime 
bölgesinden uzaklaştıkça ergimenin olmadığı ancak 
mikroyapıyı ve mekanik özellikleri değiştirecek kadar 
ısının etki ettiği bir bölgeye, yani ITAB’ a neden olur. 
ITAB’ da oluşan en yüksek sıcaklık ergime bölgesine 

göre daha düşük olduğundan, daha yavaş bir soğuma 
gerçekleşir ve dendritik tane yapısının hücreselden 
kolonidale, ısıdan etkilenmeyen bölgeye doğru ise 
eşeksenli tanelerin, ince taneliden kaba taneliye doğru 
değiştiği gözlemlenir.  

Şekil 8: SEM’de 2.000 büyütme; DA ve SA için farklı 

şekillerde ve konumlarda çökeltiler. 

Şekil 8’ de görülen tane yapıları arasındaki geçişler, 
ergime bölgesinde gözlemlenen hücresel dendritlerin 
etkisine oranla daha sünek bir bölge sunar ve ITAB’ da 

 sertlik değerlerinin düşük olmasına sebep olur. Y. 
Uzunonat’ ın Inconel 718’ in darbe dayanımını 
incelediği doktora tezinde, bu etki detaylı olarak 
anlatılmış, bir önceki bölümde değindiğimiz, ITAB’ da 
meydana gelen laves fazlarının neden olduğu mikro 
çatlak oluşumu irdelenmiştir. Ayrıca bu fazlar ITAB’ ın 
sertliğini arttırarak, malzemenin sünekliğine olumsuz 
etkileyebilmektedir.  [20].  

Yaşlandırma ile yapıda çökelen fazlar detaylı bir şekilde 
anlatıldı (Sayfa 4-5-6). Bu fazlar özellikle ITAB’ da ve 
SA numunelerin tane sınırlarında çökelerek sertlik 
değerlerini arttırmıştır.  ASM Handbook, Volume 6’ da 
konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır [10].   

SA numuneler kaynak işlemleri sonrası solüsyona alıp 
yaşlandırıldıklarında östenit fazlarının, δ - Ni (Al, Tİ) 
fazına üstün gelmesi nedeniyle, kaynak işleminin 
neredeyse tüm olumsuz etkileri giderilmiş olur. Bu 
nedenle sertlik değerleri kaynak edilmemiş numunelerle 
aynı büyüklüktedir. DA numunelerde dendritik yapı 
korunur ancak SA numunelerdeki gibi östenitik 
çökeltiler oluşmadığı için, sertlik değeri dendritik 
yapının ve metal karbürlerin kazanımı ile sağlanır. 
Dendritik yapıya sahip DA numuneler, eşeksenli 
dörtgensel tane yapısındaki SA numunelere göre daha 
yüksek sertlik değerleri sunmaktadır [10,15].     
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Özet 
 
Bu çalışmada magnezyum oksit (MgO, ağırlıkça %0.5, 
%1 ve %2 oranlarında olmak üzere) ilavesinin 
hidroksiapatitin (HA) sinterlenebilirliği, mikroyapısal ve 
mekanik özelliklerine etkileri incelenmiştir. Yapılan 
deneysel çalışmalar neticesinde ağırlıkça %1 oranında 
MgO ilavesinin HA’ nın mekanik özelliklerinde artışa, 
mikroyapısal olarak ise bozunma oranlarında azalmaya 
ve oluşan tane büyümeleri ile mikroçatlak oluşumlarının 
azalmasına katkıda bulunduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Hidroksiapatit, Magnezyum oksit  

 
Abstract 
 
In this study, the effects of addition of magnesium oxide 
(MgO, 0.5%, 1% and 2% by weight) on the sinterability, 
microstructural and mechanical properties of 
hydroxyapatite (HA) were investigated. As a result of 
the experimental studies, it was determined that 1% by 
weight MgO addition contributed to the increase in the 
mechanical properties of HA, microstructurally 
decreasing the degradation rates and the reduction of 
grain growth and microcrack formation. 
 
Keywords: Hydroxyapatite, Magnesium oxide 
 

1. Giriş 
 
Dünya genelinde her üç insandan biri, yaşamsal 
faaliyetleri devam ettiği sürece trafik, iş ve/veya spor 
kazaları gibi nedenlerden dolayı hayati anlamda büyük 
öneme sahip olan organ ve/veya dokularına olumsuz 
yönde etkileyebilecek problemlerle karışılabilmektedir 
[1]. Kemik yüksek iyileşme kapasitesinden dolayı, 
küçük kemik defektlerini kendi kendine iyileştirebilme 
özelliğine sahiptir, ancak büyük boyuttaki kemik 
defektleri meydana geldiğinde, ilgili kemik defektlerinin 
onarılabilmesi için kemik greftlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır [2]. Büyük kemik defektlerinin onarımına 
yönelik allograft, ksenograft, otogreft ve vaskülarize 
kemik greftleme gibi tedavi yöntemleri bulunmaktadır 
[3]. Ancak bu yöntemlerle ilgili olarak; aşağıda 
maddeler halinde belirtilen sorunlarla karşılamaktadır.  

 Büyük kemik defektlerinin doldurulabilmesi için 
yeterli oranda olmama 

 Donor bölgesinde hastalık oluşumuna neden 
olunabilmesi 

 Anatomik uyumsuzlukların oluşabilmesi 

 Ön görülmemiş greft rezorpsiyonunun 
meydana gelebilmesi 

 Uzun cerrahi operasyon süresi ve kullanılacağı 
yer bakımından yeni kemik defektlerine neden 
olabilmesi  

 Bağışıklık sistemine olumsuz yönde etkide 
bulunabilmesi 

 Hastalık bulaşımına sebebiyet verilebilmesi 

 Kemiğin yeniden modellenmesi esnasında 
mekanik gerilmelere neden olabilmesi  

 Bazı durumlarda vaskülarize kemik greft 
malzemelerine arzu edilir şeklin verilememesi 
ve ikincil cerrahi operasyonlara gereksinim 
duyulabilmesi [4-7]. 

 
Bahsi geçen bu sorunların giderilebilmesi; kemiğin 
doğal iyileşme sürecine ve yeniden modellenmesine 
katkıda bulunma, arzu edildiği zaman arzu edildiği 
miktarda kullanılabilecek, ekonomik, seri imalata imkân 
sağlayabilecek gibi birçok gereksinimleri bir arada 
bulundurabilecek biyomalzemelerin üretimi ile 
sağlanabilmektedir [8-10].  
 
Biyomalzemelerin önemli bir sınıfı olan biyoseramikler, 
yüksek biyouyumluluk ve stabilite gibi dikkat çekici 
özelliklerinden dolayı ortopedi ve diş cerrahisinde 
rahatlıkla uygulanabilirler [11].  
 
Hidroksiapatit (HA; Ca10(PO4)6(OH)2) kalsiyum fosfat 
esaslı bir biyoseramik olup, Sergey Dorozhkin’ in 
yapmış olduğu derleme çalışmasında da belirttiği 
üzere; osteokonduktivite (implante edildiği bölgede 
bulunan kemiğin büyümesine imkân sağlama), iltihap 
oluşumuna, toksik ve hücrelere zarar verebilecek 
reaksiyonlara neden olmama ve vücut tarafından tolare 
edilebilme özelliklerinden dolayı toz, granül, gözenekli 
veya yoğun formda olmak üzere; kemik defektlerinin 
doldurulması ve metalik implantların yüzeylerinin 
kaplanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır [12]. 
Elde edildiği kaynakça bakımından HA; mineral HA 
(magmatik kayaçlarda, metamorfik veya tortul 
kayaçlarda), doğal HA (iskelet sistemini oluşturan 
kemiklerde veya dişlerde) ve sentetik HA olmak üzere 3 
ana gruba ayrılmaktadır [13]. Sentetik HA kemiğin 
mineral kısmı ile benzer yapıda olması ve kemik ile 
direkt olarak bağ oluşturabilme özelliğinden dolayı bir 
biyomalzeme olarak kullanımı bakımından umut verici 
bir malzemedir [14]. Sentetik HA; her ne kadar kemiğin 
mineral yapısı ile kimyasal benzerlik gösterse de, 
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kortikal kemik ile gerek mikroyapısal gerekse 
makroyapısal özellikleri bakımından farklıdır. Şöyle ki; 
kortikal kemik moleküler seviyede kalojen fiber-HA 
kristalit ağlarından, mikroyapısal seviyede lameler 
yapıda ve makroyapısal seviyede ise belli bir düzende 
dizilmiş halde bulunan silindirik birimlerden 
(osteonlardan) oluşan kompozit yapılı bir malzemedir. 
Ancak sentetik HA, ince taneli polikristalin yapıya sahip 
bir seramik malzemedir. Sentetik HA ile kortikal kemik 
arasındaki bu farklılıklar nedeniyle, ticari saflıktaki HA’ 
nın kırılma tokluğu kortikal kemiğe oranla bir hayli 
düşüktür. (Sentetik HA: 0.6-1.5 MPam

1/2
; Kortikal 

kemik: 2-12 MPam
1/2

) [15]). Düşük olan kırılma 
tokluğunun yanı sıra yapısında bulunan OH

-
 gruplarının 

kararsız bir davranış göstermesi ve gevrek olması 
nedeni ile iskelet sisteminde yüke dayanım gerektiren 
yerlerdeki kullanımları sınırlıdır. HA’ nın düşük mekanik 
özellikleri; metalik veya seramik malzemelerle 
takviyelendirilerek geliştirilebilmektedir. 
  
Seramik malzemelerden birisi olan magnezyum oksit 
(MgO) hidrojen depolamada, kimyasal ve biyolojik 
sensörlerde, güneş hücreleri ve diyotlarında, ultraviyole 
lazerlerde ve foto-dedektörlerde kullanılmaktadır [16]. 
Bu uygulamalarının dışında sentetik ve/veya biyolojik 
olarak üretilmiş olan HA’ ya takviye malzemesi olarak ta 
kullanılmış olan MgO, HA’ nın mekanik özelliklerinin 
iyileştirilmesine katkıda bulunmuştur. Örneğin; Nermin 
Demirkol [17] HA-%5Nb2O5 ikili bileşimine ağırlıkça %5 
oranında MgO ilave etmiş ve ürettikleri üçlü bileşime 
sahip biyoseramiklerde en yüksek basma mukavemeti 
değerinin 96±0.05 MPa, en yüksek sertlik değerinin 
393±0.9 HV ve en yüksek yoğunluk değerinin 
3.01±0.07 gr/cm

3
 olduğunu belirtmiştir. Faik Nuzhet 

Oktar ve diğerleri [18] sığır kemiklerinden üretmiş 
olduğu HA’ ya ağırlıkça %5 ve %10 oranlarında MgO 
ilave etmiş ve en iyi basma mukavemeti (121.85 ± 7.00 
MPa), en iyi sertlik (305±16 HV) ve en yüksek yoğunluk 
(2.84 gr/cm

3
) ile HA-5MgO’ ya ait olduğunu artan MgO 

oranına bağlı olarak basma mukavemeti, sertlik ve 
yoğunluk değerlerinin sırasıyla 98.23±7.10 MPa, 
218±12 HV ve 2.82 gr/cm

3
’ e gerilediğini belirtmişlerdir.     

  

2. Deneysel İşlemler 
2.1 Numune Hazırlama ve Sinterleme 
 
Bu çalışma kapsamında hidroksiapatit (HA; Across 
Organics, Belçika) ve magnezyum oksit (MgO; Sigma 
Aldrich, A.B.D) tozları kullanılmıştır. HA-%0.5-2MgO 
karışımları oluşturulup, Retsch PM 100 marka bilyalı 
değirmende 10 mm çapında olmak üzere zirkonyum 
oksit bilya (ağırlıkça bilya/toz oranı 7/1 olacak şekilde) 
ve yeteri miktarda etil alkol ilavesi ile 180 devir/dakika 
hızda 2 saat boyunca homojenize edilmiş ve ardından 1 
gün boyunca 105

o
C’ de kurutulmuştur. Karışım 

tozlarından 1.810 gr tartılarak, British 7253 standartına 
[19] uygun olacak şekilde 350 MPa basınç altında 11 
mm çapında ve 11±0.2 mm yüksekliğinde 
peletlenmiştir. Peletleme işleminde herhangi bir 
bağlayıcı veya yağlayıcı kullanılmamıştır. Sinterleme 
işlemleri 5

o
C/dakikalık ısıtma ve soğutma rejimlerinde 

sırasıyla 900
o
C, 1000

o
C, 1100

o
C, 1200

o
C ve 1300

o
C 

sıcaklıklarda 4 saat boyunca açık atmosfer ortamında 
gerçekleştirilmiştir.   
 
 
 
 

2.2 Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi 
 
MgO takviyeli ve takviyesiz HA’ nın fiziksel özelliklerinin 
belirlenmesinde boyca kısalma (%) ile porozite (%), 
sinter yoğunluğu (gr/cm

3
) ve kısmi yoğunluk (%) 

ölçümleri kullanılmıştır. Sinterlenmiş numunelerin boyca 
kısalma (%) ölçümleri Formül 1’ e göre hesaplanmıştır.  

 
B = ((Lo-L1)/Lo)x100   (1) 

         
B: Boyca kısalma, LO: Sinter öncesi boy (mm), L1: 
Sinter sonrası boy (mm)   
 
MgO takviyeli ve takviyesiz HA’ nın porozite (%) 
oranları Formül 2’ ye, yoğunluk ve kısmi yoğunluk 
değerleri ise Formül 3 ve Formül 4’ e göre 
belirlenmiştir. Kısmi yoğunluk değerlerinin belirlenmesi 
için ise teorik yoğunluk değerleri Formül 5’ de görülen 
karışım formülünden hesaplanmış olup, HA’ nın teorik 
yoğunluğu 3.156 gr/cm

3
, MgO’ nun teorik yoğunluk 

değeri ise 3.580 gr/cm
3
 olarak alınmıştır. Sinterleme 

işlemleri sonrası gözenek değerleri Formül 8’ e göre 
hesaplanmıştır.  
 

p = ((Ma-Mk)/(Ma-Ms))x100      (2)             
ds = (Mk/(Ma-Ms))               (3)                                          

   
ds: Sinter yoğunluğu (gr/cm

3
), Mk: Kuru ağırlık (gr), Ma: 

Askıdaki ağırlık (gr), Ms: Sudaki ağırlık (gr), p: Porozite 
miktarı (%) 
 

dk = (ds/dt)x100                                (4) 
 dt = (mt/(m1/d1 + m2/d2)                    (5) 
  
dk: Kısmi yoğunluk (%), dt: Teorik yoğunluk (gr/cm

3
), 

mt: Toplam ağırlık (gr), m1: Karışımdaki HA’ nın 
ağırlıkça oranı (gr), m2: Karışımdaki MgO’ nun ağırlıkça 
oranı (gr), d1: HA’ nın teorik yoğunluğu (gr/cm

3
),  d2: 

MgO’ nun teorik yoğunluğu (gr/cm
3
) 

 

2.2 Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi 
 
Bu çalışmada; MgO takviyeli ve takviyesiz HA’ ların 
mekanik özelliklerinin belirlenmesi için sertlik ve basma 
dayanımı testleri gerçekleştirilmiştir. Sinterleme 
işlemleri sonrası sertlik ölçümleri öncesinde her bir 
gruba ait ölçüm yapılacak olan numuneler sırasıyla 
600, 800, 1200 ve 2500 meshlik zımparalarda 
zımparalandı ve ardından sırasıyla 5 µ, 3 µ ve 1 µ’ luk 
elmas pasta kullanılarak parlatıldı. Mikrosertlik 
ölçümleri Future Tech FM300 marka cihazda ölçüldü ve 
belirtilen ölçümlere ait test sonuçları Formül 6 
kullanılarak belirlendi. Mikrosertlik ve kırılma tokluğu 
ölçümleri için 3 farklı numune yüzeyinden 10’ ar adet 
ölçüm gerçekleştirildi. 
 

HV = 1.8544(P/d
2
)   (6) 

Burada; HV: Sertlik değeri (GPa), P: Uygulanan kuvvet 
(N), d: Ortalama iz çapı (mm

2
) 

            
Sinterlenmiş numunelerin basma dayanımlarının 
belirlenmesinde 5’ er adet numune kullanıldı ve 
Devotrans marka universal test cihazında 2 
mm/dakikalık hızda gerçekleştirildi.  
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3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Bu çalışmada matris malzemesi olarak kullanılan HA’ 
nın Across Organics firması tarafından belirtildiği üzere; 
kimyasal bileşimindeki kalsiyum (Ca) ve fosfatın (P) 
ağırlıkça miktarları sırasıyla 39.894 ve 18.498’ dır [20]. 
Ca/P’ ın ağırlıkça oranları 2.156, molar oranları ise 1.67 
olarak hesaplanmıştır. Bu oran; stoikometrik HA ile 
uyum sağlamaktadır [21]. 
 
Şekil 3.1’ de görüleceği üzere XRD analizi neticesinde 
matris malzemesi olarak kullanılan HA’ da alfa veya 
beta trikalsiyum fosfat (α veya β-TCP) veya tetra 
trikalsiyum fosfat (TTCP) ve kalsiyum oksit (CaO) gibi 
ikincil fazlara rastlanmamıştır. Bu çalışmada HA’ ya 
takviye malzemesi olarak kullanılan MgO’ nun Şekil 
3.2’ deki XRD analizi neticesinden de görüleceği üzere 
yalnızca MgO’ dan oluştuğu belirlendi.   
 

 
Şekil 3.1 Hidroksiapatit tozunun XRD analizi 

 

 
Şekil 3.2 MgO tozunun XRD analizi 

 
Şekil 3.3’ de MgO takviyesiz HA’ nın değişen 
sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak XRD analizleri 
görülmektedir. XRD analizi neticesinde 1100

o
C’ den 

itibaren bozunmaya başladığı ve HA’ nın yanı sıra 
sırasıyla 31.013

o
, 31.050

o
 ve 34.348

o
’ lik 2θ 

değerlerinde (en yüksek oranda pik şiddetinin olduğu 
açılar) XRD kart numarası 98-007-6896 ile uyumlu 
olmak üzere, beta-trikalsiyum fosfat (β-TCP) fazını 
ihtiva ettiği belirlendi.  
 

1300
o
C’ deki sinterleme neticesinde ise, HA ve β-TCP 

fazlarının yanı sıra, 30.699
o
, 30.705

o
, 30.711

o
’ lik 2θ 

değerlerinde (en yüksek oranda pik şiddetinin olduğu 
açılar) XRD kart numarası 98-007-8499 ile uyumlu 
olmak üzere alfa-trikalsiyum fosfat (α-TCP) ve 32.297

o
, 

37.466
o
 ve 54.025

o
’ lik 2θ değerlerinde (en yüksek 

oranda pik şiddetinin olduğu açılar) XRD kart numarası 
98-003-4978 ile uyumlu olmak üzere kalsiyum oksit 
(CaO) fazları tespit edilmiştir.  

 
Bu çalışmada matris malzemesi olarak kullanılan HA’ 
nın 1300

o
C’lik sıcaklıkta ise Reaksiyon 3.1 ve 3.2’ de 

görüldüğü üzere bozunduğu belirlenmiştir. 

 
Ca10(PO4)6(OH)2    3Ca3(PO4)2 +CaO+(1-x)H2O  (3.1) 
Ca10(PO4)6(OH)2    2Ca3(PO4)2+Ca3P2O8+CaO + H2O   

(3.2)    

 
Şekil 3.3 MgO takviyesiz HA’ nın değişen sinterleme 
sıcaklıklarına bağlı olarak XRD analizleri 
 
HA-MgO ikili bileşimlerine ait XRD analizleri Şekil 3.4’ 
te görüldüğü üzeredir. MgO takviyeli numunelerin XRD 
analizlerinden de görüleceği üzere, saf HA’ da varlıkları 
tespit edilmiş olan β-TCP, α-TCP ve CaO fazlarının 
oluşmadıkları, bunların yerine HA-MgO kompozitlerinde 
MgO, whitlockite (Ca2.71Mg0.29(PO4)2, XRD kart 
numarası 98-000-0801) ve farringtonite (Mg3(PO4)2, 
XRD kart numarası 98-001-7130) fazlarının meydana 
geldiği tespit edilmiştir. Whitlockite, kemiğin inorganik 
kısmının temel bileşenlerinden birisi olup, mükemmel 
biyouyumluluk özelliğine sahiptir [22]. Literatürde 
bulunan çalışmalarda belirtildiği üzere; HA ile 
whitlockite fazının bir arada bulunduğu bifazik yapılar, 
biyomedikal uygulamalarda oldukça yararlı sonuçların 
alınmasını sağlamışlardır [23]. Referans [24]’ de 
belirtildiği üzere; MgO içerisindeki Mg iyonu β-TCP 
içerisine difüze olarak aşağıda görülen reaksiyon gereği 
whitlockite fazının oluşumunu sağlar ve β-TCP 
yapısında stabilize edici bir rol oynamaktadır. Bu etkisi 
nedeni ile Ref [25]’ de belirtildiği üzere; β-TCP matrisli 
biyoseramiklerin yoğunlaşma, biyouyumluluk ve 
mekanik özelliklerine katkıda bulunmaktadır.  
 
Ca3(PO4)2 + xMgO        Ca3-xMgx(PO4)2                                                                  
 
Farringtonite fazı monoklinik yapı kristal kafes yapısına 
[26] sahip olup, Sh. Mirdamadi ve diğerlerinin belirttiği 
üzere yapay vücut sıvısı ortamında oldukça kararlı bir 
davranış sergilemektedir [27] ve invivo ortamında kemik 
dokularının oluşumunu hızlandırıcı bir etkiye sahiptir 
[28].  
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 Şekil 3.4 HA-MgO ikili bileşimlerine ait XRD analizleri 
 
Şekil 3.5’ de görüleceği üzere; sinterlenmiş olan 
numunelerin ortalama tane boyutları artan sinterleme 
sıcaklıkları ile artmakta iken saf HA’ nın 1200

o
C ve 

1300
o
C’ de MgO takviyeli HA’ larda ise 1300

o
C’ de 

sinterlemeler sonrası mikroçatlak oluşumlarının 
meydana geldiği belirlenmiştir. HA-0.5MgO ve HA-
1MgO kompozitlerinde, belirtilen sıcaklıklardaki SEM 
mikroyapı fotoğraflarından tanelerin homojen dağılımlı 
tanelerden oluştuğu, ancak  %2 oranında MgO ile 
takviye edilmiş HA’ nın ise daha gözenekli yapıların 
meydana geldiği tespit edilmiştir.   
 
Tablo 3.1’ de görüldüğü üzere; Saf HA’ nın porozite 
oranı artan sinterleme sıcaklıkları ile azalmakta iken, 
boyca kısalma, yoğunluk, kısmi yoğunluk ve sertlik 
değerleri artan sıcaklıkla artış göstermektedir. Ancak 
tıpkı porozite oranlarında olduğu gibi basma 
dayanımları ise azalmıştır.  Saf HA’ ya ait %boyca 
kısalma oranlarının E. Champion [29] tarafından 
hazırlanan derleme çalışmasında refere ettiği 
kaynaklarla uyum sağladığı belirlendi. Porozite, HA 
esaslı biyoseramiklerin gerek mekanik özelliklerinin 
gerekse kemik dokusu ile bağlanabilme oranının 
artırılabilmesi bakımından önemlidir. Tıpkı bu 
çalışmada da elde edildiği üzere; H. Benhayoune ve 

diğerleri porozite oranı %5’ ten daha az olan HA’ nın 
insan uyluk kemiği ile bütünleşebilme özelliğini 
incelemişler ve yaklaşık 3 haftadan sonra, yoğun HA’ 
nın insan uyluk kemiği ile bütünleşebildiğini 
belirtmişlerdir [30].  
 

 
Şekil 3.5 MgO takviyeli ve takviyesiz HA numunelerinin 
SEM mikroyapı görüntüleri 
 
A. Ślósarczyk ve J. Białoskórski’ nin belirttiği üzere; 
sertlik geniş bir yelpazeye sahip olan metalik ve 
seramik malzemelerin deformasyona uğrama ve kırılma 
tiplerinin karakterize edilebilmesi için uygun bir 
parametre olup, HA tozlarının yüzey alanı ve tane 
boyutu dağılımı gibi özellikleri, HA seramiklerin sertlik 
özelliklerini etkilemektedir [31]. Bunun dışında, 
sinterlenmiş monolitik HA ve çeşitli malzemelerle 
takviye edilmiş HA esaslı seramiklerin sertlikleri; 
sinterleme yöntemi ve koşullarına, sinterleme sonrası 
içerdikleri porozite oranına ve porozitelerin boyutlarına, 
ikincil fazların türüne ve oranına, sinterleme işlemleri 
sonrası mikroyapı içerisinde oluşan tanelerin boyutuna 
ve ilave edilen takviye malzemesine ve HA ile 
aralarında oluşturdukları ara fazların türüne ve 
miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada her 
ne kadar 1200

o
C ve 1300

o
C sıcaklıklarda dekompoze 

olsa da, monolitik HA’ nın sertlik değerlerinin artması 
Rajendra Kumar ve diğerlerinin belirttiği üzere; β-TCP 
fazının monolitik HA seramiklerin sertliklerinin 
artmasına katkıda bulunmasından dolayıdır [32]. 
Literatürde gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde; 
1300

o
C’ lik sıcaklığa kadar sinterlenmiş olan monolitik 

HA seramiklerin mikrovickers veya mikroknoop 
yöntemleri ile gerçekleştirilen sertlik ölçümlerine ait 
değerlerin 4.8 GPa civarına ulaştığı belirlenmiştir. 
Örneğin; S. Narayana Kalkura ve diğerleri yapmış 
oldukları incelemeleri neticesinde 4.82 GPa’ lık [33], 
Hae-Won Kim ve diğerleri Alfa Aesar firmasından temin 
ettikleri ticari saflıktaki HA’ nın sertliğinin yaklaşık 5 
GPa civarında [34] olduğunu belirtmişlerdir.  
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Tablo 3.1 MgO takviyeli ve takviyesiz HA 
numunelerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin 
sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak değişimi 

 
Monolitik HA’ nın basma dayanımı 1100

o
C' ye kadar 

artarak maksimum değeri olan 130±6.22 MPa’ ya 
ulaştığı ve iki aşamada olmak üzere 1200

o
C’ de düşük 

bir oranda azalma ile 101.8±5.01 MPa’ ya, 1300
o
C’ de 

ise yüksek oranda bir azalma ile 65.6±5.59 MPa’ ya 
düştüğü tespit edilmiştir. Monolitik HA’ ya ait bu basma 
dayanımı verilerinden de görüleceği üzere; maksimum 
basma dayanımı olan 130±6.22 MPa (1100

o
C), 

yoğunlaşmanın en yüksek oranda elde edildiği sıcaklık 
değerlerinde (1200

o
C-1300

o
C) elde edilememiştir. 

Bunun nedeni, Şekil 5.2’ deki XRD analizinde 
görüleceği üzere, monolitik HA’ nın 1200

o
C ve 1300

o
C' 

lik sinterleme sıcaklıklarında dekompoze olması ve HA’ 
nın yanı sıra oluşan β ve α-TCP ve CaO fazlarının 
oluşması ve bu fazların ısıl genleşme katsayıları ile 
termal şok davranışlarının HA’ ya oranla farklı 
olmasından ve belirtilen bu sıcaklıklarda tane 
büyümesinin meydana gelmesinden 
kaynaklanmaktadır. Literatürde de buna benzer 
durumların olduğu tespit edilmiştir. Örneğin;  M. Vallet-
Regí ve diğerleri, üretmiş oldukları sentetik HA tozlarına 
ait basma testi değerlendirmeleri neticesinde her ne 
kadar 1300

o
C’ ye kadar yoğunluk değerleri artsa da 

(%96’ lık kısmi yoğunluk değerine ulaşılmıştır), basma 
mukavemeti değerinin 1100

o
C’ lik sıcaklıkta en yüksek 

değeri olan yaklaşık 700 MPa’ lık değerine ulaştığını ve 
artan sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak azaldığını ve 
yaklaşık 350 MPa’ ya düştüğünü belirtmişlerdir. İlgili 
çalışmada basma mukavemeti değerindeki azalmanın 
yukarıda belirtilen nedenlerle birlikte ortalama gözenek 
alanı, gözenek boyutu ve tane büyümesi arasındaki 
değişimlere de bağlı olarak azaldığını dile getirmişlerdir 
[35].  
 
HA-MgO ikili bileşimlerinin %boyca kısalma oranları 
artan sinterleme sıcaklıkları ile artmakta iken, artan 
MgO oranına bağlı olarak azalmaktadır. Gözenek 
oranları göz önüne alındığında HA’ nın 1200

o
C’ de 

%4.01±0.59’ luk oranı ağırlıkça %1 oranında MgO 
ilavesi ile en düşük oran olan %1.01±0.28’ e kadar 
indirilebilmiştir. Yoğunluk oranları bakımından HA-
0.5MgO hariç diğer HA-MgO bileşimlerinde artan MgO 
oranına bağlı olarak azalmıştır. Yoğunluk oranlarındaki 
bu azalmanın nedeni artan MgO oranına bağlı olarak 
gözenek oranının ve HA’ nın dekompoze olma 
oranlarındaki artıştan dolayıdır. HA’ ya ait mikro sertlik 
değerlerinin tüm MgO ilaveli numunelerden daha 
yüksek oranda olduğu, bununda yoğunluk değerlerinin 
daha yüksek oranda olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Monolitik HA’ ya ait 130.20 MPa’ lık 
en yüksek basma dayanımı, en yüksek yoğunlaşma 
oranında tespit edilememiştir. Benzer oluşumlar 
literatürde de bulunan diğer çalışmada da tespit edilmiş 
olup,  monolitik HA’ nın 1200

o
C ve 1300

o
C' lik 

sinterleme sıcaklıklarında dekompoze olması ve HA’ 
nın yanı sıra oluşan β ve α-TCP ve CaO fazlarının 
oluşması ve bu fazların ısıl genleşme katsayıları ile 
termal şok davranışlarının HA’ ya oranla farklı 
olmasından ve belirtilen bu sıcaklıklarda tane 
büyümesinin meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır 
[36]. Literatürde de buna benzer durumların olduğu 
tespit edilmiştir. Örneğin;  M. Vallet-Regí ve diğerleri, 
üretmiş oldukları sentetik HA tozlarına ait basma testi 
değerlendirmeleri neticesinde her ne kadar 1300

o
C’ ye 

kadar yoğunluk değerleri artsa da (%96’ lık kısmi 
yoğunluk değerine ulaşılmıştır), basma mukavemeti 
değerinin 1100

o
C’ lik sıcaklıkta en yüksek değeri olan 

yaklaşık 700 MPa’ lık değerine ulaştığını ve artan 
sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak azaldığını ve 
yaklaşık 350 MPa’ ya düştüğünü belirtmişlerdir [37]. 
İlgili çalışmada basma mukavemeti değerindeki 
azalmanın yukarıda belirtilen nedenlerle birlikte 
ortalama gözenek alanı, gözenek boyutu ve tane 
büyümesi arasındaki değişimlere de bağlı olarak 
azaldığını dile getirmişlerdir. Bunun nedeni Hall-Petch 
bağıntısında oluğu üzere artan tane boyutuna bağlı 
olarak basma mukavemeti değerlerinin azalmasıdır. 
HA-MgO bileşimlerine ait basma mukavemeti 
değerlerinin HA-1MgO ve HA-2MgO’ da 1200

o
C’ de 

maksimum değerlerine ulaştığı ve ardından azaldığı 
ancak HA-2MgO’ da ise tıpkı monolitik HA’ da olduğu 
gibi artan sinterleme sıcaklıkları ile azalma gösterdiği 
belirlendi. HA’ ya 2 oranında MgO ilavesi ile HA’ ya ait 
130.20 MPa’ lık en yüksek basma mukavemeti 
değerinin %40 oranında artırılabileceği belirlendi.  
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Abstract 
 
There are summarized the recent results of two 
Georgian research teams – Georgian Technical 
University (GTU) and Ferdinand Tavadze Metallurgy & 
Materials Science Institute (FTMMSI) – in obtaining 
boron carbide based nanocrystalline materials. 
 
Keywords: Boron Carbide, Ceramic, Metal-Ceramic, 
Nanocomposite 
 

1. Introduction 
 
Among the hard materials widely used in current high 
technologies, boron carbide has the highest hardness-
to-density ratio. This and set of other unique physical 
and chemical properties make boron carbide based 
hard materials attractive for a variety of industrial 
applications. But, the range of possible applications of 
boron carbide based materials is narrowed due to 
boron carbide’s brittleness and, consequently, relatively 
low resistance to cracking. 
 
In principle, this problem can be resolved by creating 
nanocrystalline structures from boron carbide based 
heteromodular multicomponent ceramic materials. It is 
possible if: starting material is finely dispersed; and 
good adhesion of (metallic) binder to boron carbide 
surface is combined with its low chemical reactivity. 
From number of boron carbide based metal-ceramic 
systems, titanium-containing metal alloys and boron 
carbide alloys with titanium diboride B4C–TiB2 seem to 
be the most promising composite materials. 
 
Present paper aims to summarize briefly the recent 
results of two Georgian research teams – Engineering 
Physics Department of the Georgian Technical 
University (GTU) and Boron & Composite Materials 
Laboratory of the Ferdinand Tavadze Metallurgy & 
Materials Science Institute (FTMMSI) – in obtaining 
boron carbide based nanocrystalline materials. These 
results are reported elsewhere [1-15], Detailed 
references to the available data in the field reported by 
other teams one can find in the introduction to [15]. 
 

2. Experimental – Materials, Technologies, 
and Characterization 
 
For boron carbide powder synthesized directly from the 
constituent elements B and C the starting materials 
were amorphous boron powder and carbon black, 
respectively. As for boron carbide chemically 
synthesized from liquid charge, boric acid / boron 
anhydride and polyvinyl alcohol / glycerin were used as 
initial materials. Finely dispersed B4C–TiB2 ceramic 
composite powders were produced from pre-
synthesized B4C–TiB2 powders with particle sizes less 
than 20μm. The B4C–TiB2 composite in the 
nanocrystalline state was also prepared from boric acid 
/ boron anhydride, titanium dioxide, and glycerin 
serving for dispersion medium and also carbon source. 
 

To obtain boron carbide powders with grain sizes up to 
100μm boron carbide briquettes were ground in a mill. 
Fine dispersing of B4C powders and B4C–TiB2 ceramic 
systems was carried out in high-efficiency attritor. 
Simultaneous mixing of powders of the eutectic 
composition B4C–TiB2 and dispersion of the mixture 
were carried out in a magnetic mill, which provides both 
high-quality mixing and dispersion. Liquid charges 
consisting of hydrocarbons, powders of boron 
compounds and water were prepared in a specially 
designed mixer. Boron carbide powders were 
synthesized in a resistance furnace. Compacting of 
powders was conducted by two methods: spark plasma 
synthesis (SPS) and hot pressing. In the used SPS 
installation there was chamber designed to work both in 
vacuum and in inert atmosphere. To consolidate metal-
ceramic samples by SPS the special disposable tubes 
were used. They were made from mixture of corundum 
powder and wax. However, the use of graphite tubes 
coated with boron nitride was found to be more 
efficient. Such coating was made using commercial 
boron nitride aerosols with high adhesion. 
 
The phase analysis of the synthesized powders was 
carried out using X-ray diffractometer. The 
morphological features of the synthesized powders 
were studied by scanning electron microscope. The 
granulometric composition of the dispersed powders 
was determined using counter automatically analyzing 

the particle size in the range of 4–800m. The wetting 
angle was measured by the lying drop method. The 
experiment included determining the angle between the 
horizontal surface of boron carbide substrate and 
droplets obtained by melting bonding metal (alloy) 
cylinder lying on this substrate. The coefficient of linear 
expansion (CLE) of the compacted material was 
measured on vacuum dilatometer equipped with 
capacitor-transmitter. The microhardness of obtained 
samples was measured as well. Final values obtained 
by averaging up to 10 readings. The bending strength 
of the obtained samples was measured by the three-
point method. 
 

3. Obtaining of Boron Carbides 
 
The boron carbide phase is characterized by a wide 
range of homogeneity, B10.5C–B12C3, in which the 
carbon content varies from 9.88 to 23.40wt.%. The 
structure always remains rhombohedral, but the lattice 
parameters slightly change their values. Here, direct 
synthesis of boron carbide powder from elements was 
used, since this method allows obtaining the target 
product in a wide range of its homogeneity. 
 
To establish the optimal synthesis conditions, general 
thermodynamic approximation was used, in which it is 
assumed that near-equilibrium state of the system is 
achieved with minimum of the Gibbs free energy of the 
corresponding chemical reaction – direct synthesis of 
boron carbide from elemental boron and elemental 
carbon: 4B + C → B4C. Within temperature range 
1000–2500°C, production of boron carbide by direct 
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synthesis from elements should be possible since the 
change in Gibbs free energy is found negative. 
 
The developed production technology for boron carbide 
includes the following steps: charge preparation –
weighing of components; wetting, briquetting and 
placing of charge in crucible; synthesis of boron carbide 
in resistance furnace; grinding of briquettes of 
synthesized boron carbide in mill; dispersing of boron 
carbide in attritor; chemical treatment of obtained 
powders; and drying the cleaned powders. 
 
Boron carbide was synthesized in resistance furnace in 
inert atmosphere of argon at temperature of 
1825±25°С. The heating rate was 8–10°C/s and the 
exposure time was 150min. Resulting samples in the 
reaction chamber were cooled for 240min. 
 
Initially boron carbide briquettes were ground in mill to 
obtain powders with grain sizes of 20–100μm. For 
subsequent dispersion and activation of the powder ball 
attritor was used. X-ray diffraction analysis confirmed 
that it is boron carbide in most part. 
 
To obtain nanocrystalline boron carbide, we chose a 
chemical method using a liquid charge. To do this, we 
selected water-soluble boron- and carbon-containing 
substances. The amount of components was 
determined by the stoichiometric ratio of the main 
constituent elements – boron and carbon – in the 
product, as well as taking into account the loss of the 
reaction. We used boric acid (in other cases, boric 
anhydride) and polyvinyl alcohol (as well as glycerin). 
 
Polyvinyl alcohol or glycerin was dissolved in distilled 
water heated to 80–85°C, and then boron or boron 
anhydride diluted in distilled water was added to the 
solution. Then the solution was heated to temperature 
110°C, at which water evaporates, but the process of 
evaporation of polyvinyl alcohol / glycerin is not started 
yet. Pyrolysis of the obtained mass in air at 400°C 
produced a brownish spongy product. 
 
At the next stage, the processes of carbonization and 
thermal treatment with step-wise heating were carried 
out to temperatures of 800, 1000, 1350, and 1500°C, 
respectively, in argon for 2h. 
 
The use of boric acid or boron anhydride as a boron-
containing component does not give fully satisfactory 
result since boron carbide synthesis taking place at 
temperature of 1250°C does not proceed completely. 
X-ray diffraction analysis of obtained powders shows 
that the reaction product still dissolves the components 
of charge boron anhydride and free carbon as well. And 
according to electron microscopic studies, the reaction 
product consists of agglomerated nanosized crystalline 
particles. 
 
Increase in the processing temperature to 1300–
1500°C caused increase in the amount (up to 85%) of 
the target product, but the sizes of synthesized crystals 
also increased. Those reached 0.5–1.2µm in size, 
which contradicts the intended goal. 
 
Previously, we successfully used amorphous boron and 
polyvinyl alcohol to produce boron carbide. This time, 
polyvinyl alcohol was replaced by glycerin. The 
suspension solution was prepared in the following 
sequence. In mixer, glycerin was poured and 
amorphous boron powder was added. In order to obtain 

the most homogeneous solution, distilled water was 
added, heated to 80–85°C, and intensively stirred. And 
the dehydration process finished at temperature of 
110°C. As a result, dark-colored, plastering-like mass 
was obtained. Pyrolysis (at 400°C) in air of this mass 
produced porous brownish spongy substance. 
Carbonization and step-wise heat treatment processes 
are then carried out and at temperature of 1250°C in 
the argon environment for 2.0–2.5h. 
 
The mean value of grain sizes in synthesized boron 
carbide was estimated from the broadening of X-ray 
diffraction maxima, according to the well-known 
Scherer’s method. This size varied within the range of 
70–80nm. Subsequent electron microscopic studies 
confirmed that the grain sizes of synthesized boron 
carbide (in main part) do not exceed 80nm and vary 
within mentioned limits. 
 
Deformed hexagonal shapes are characteristic for 
nanosized grains of boron carbide powders synthesized 
using amorphous boron and polyvinyl alcohol as 
precursors. Besides, their microstructure differs from 
that of the material synthesized from amorphous boron 
and glycerin. 
 

4. Obtaining of B4C–(Co–Ni–Ti) Metal-
Ceramics  
 
Previously, we used Cu–Ni, Cu–Ti, Cu–Mn, and Cu–
Mn–Ti metallic alloys to bind boron carbide based 
compositions. Here, the kinetics of interaction of boron 
carbide with Co–Ni–Ti based binder alloy, as well as 
the boron carbide wetting process, and the technology 
of obtaining the metalceramic composites B4C–Co–Ni–
Ti were investigated. 
 
More specifically, eutectic Ni–Ti alloy with Ni content of 
27% was chosen as the metal binder. Co was added in 
an amount of 5wt.%. In the periodic table, Co is next to 
Ni. Thus, the added Co in the Ni–Ti alloy probably 
forms solid solution and predominantly replaces Ni. 
 
Interaction of boron carbide with transition metals starts 
at 800–900°C and ends at 1400–1500°C with the 
formation of the corresponding metal borides. 
Therefore, it is desirable to choose the sintering 
temperature and exposure time so that the boride 
phases formed during the transition to the boron 
carbide layers are in a small amount. The fact is that 
presence of boride phases reduces the wetting angle of 
boron carbide with corresponding metal (or alloy) and 
improves the adhesion between ceramic and metal. 
 
The measured temperature-dependence of wetting 
angle of boron carbide with Co–Ni–Ti metallic alloy and 
the dependence of the wetting angle on the exposure 
time were taken into account when determining the 
technological parameters, such as the compaction 
temperature and time. 
 
Of the known compacting methods, we chose SPS, 
which allows minimizing the time of high-temperature 
processing of compacted material (and then prevents 
the growth of grain size) and high density of compacted 
samples. The process of compacting composite 
powders based on boron carbide by this method was 
used to select various sets of parameters of alternating 
and pulsed currents. 
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Compacting by SPS was carried out in two stages. At 
the first stage, the current and pressure gradually 
increased until the metal binder melted. The beginning 
of this process is easy to fix, because at this moment 
the pressure curve begins to fall. The second stage 
consists in removing the pressure applied to the sample 
and keeping it at a fixed temperature. 
 
The compacting temperature, controlled by the 
thermocouple, was matched to the suitable angle of 
wetting of boron carbide with metallic binder. The 
compacting temperature was 1000–1150°C, the 
pressure was 4.1–4.4MPa, and the exposure time was 
within 2–3 min. 
 
The CLE of B4C–(Co–Ni–Ti) metalceramic was 
measured from room temperature up to 600°C. In the 
temperature range of 250–600°C for both evaluated 
systems CLE is found to be dependent very little on the 
temperature. 
 
The microhardness for ceramic and metal constituents 
of obtained composites measured as well. The 
microhardness of the boron carbide component varies 
depending on the particle size, which may be caused 
by the grain size factor, and not by any properties 
inherent in the material itself. The bending strength of 
boron carbide based metal-ceramic materials was also 
determined. 
 

5. Obtaining of B4C–TiB2 Ceramic 

 
Using mechanical dispersion method, we have 
obtained B4C–TiB2 quasibinary systems. During the 
dispersion, the solid substance was activated, which, in 
turn, increased the likelihood of chemical reactions 
between the components.  
 
The attritor apparatus exhibits high dispersion efficiency 
during the first 3h. It should be noted that in the process 
of dispersion the powder is contaminated with iron and 
its amount varies up to 3–8% depending on the time of 
dispersion. To purify B4C–TiB2 ceramic composite from 
metallic impurities, powders were treated in mixture of 
sulfuric and hydrochloric acids at 100–120°C for 3h. 
Then the powder was washed in distilled water and 
dried at 120–130°C. From comparison of the 
microstructure of the ceramic powders B4C–TiB2 before 
and after dispersing for 1h, it can be seen that, even 
after dispersing, the particles retain their faceted 
shapes. 
 
To prepare the B4C–TiB2 composite in the 
nanocrystalline state titanium dioxide was mixed into 
glycerin, which then was added with boric acid / boron 
anhydride dissolved in distilled water. The mixing was 
performed for 3h. The solution was dried at 
temperature of 110°C. At this temperature, the water 
evaporates intensively, and the evaporation of glycerin 
has not yet begun. Then, the resulting liquid mass is 
transferred to a stainless steel crucible and left in a 
tubular furnace at a temperature of 600°C in a stream 
of argon for 3h to remove excess glycerin and its 
pyrolysis products. 
 
A black powder was obtained, the heat treatment of 
which conducted in two stages in argon flow at 
temperatures of 800 and 1300°C for 3 and 6h, 
respectively. Then the material was cooled in argon 
stream. The X-ray phase analysis of the product 

showed that the oxide phases of titanium and boron 
and free carbon are also noticeable in the composite of 
the washed B4C and TiB2 phases. This indicates the 
incompleteness of the formation of the composite. With 
further increase in temperature to 1500°C, the content 
of these phases decreases to a minimum, but at the 
same time, the size of the crystals increases and 
reaches 0.2–1.5μm. 
 
A similar case occurred earlier in the synthesis of boron 
carbide: to obtain monophase boron carbide in 
nanocrystalline state, we used amorphous boron as 
boron-containing reagent. Taking this fact into account, 
we used an amorphous metallic boron, titanium oxide 
(IV) and glycerin to obtain nanocrystalline composite 
ceramic material based on boron carbide (B4C) and 
titanium diboride (TiB2). 
 
Based on the mass-ratio of the components calculated 
theoretically and taking into account the experimentally 
determined losses during the synthesis, the optimum 
component ratio was estimated. Water was added for 
homogenization of the suspension solution and mixing 
was performed for 4h. The resulting suspension was 
poured into a corundum crucible and placed in an oven 
heated to 110°C in order to evaporate the water from 
the solution, but not glycerin. The resulting liquid mass 
was maintained at temperature of 600°C under the 
argon atmosphere for 3h. After that, the temperature 
was raised to 800°C. At this temperature, the annealing 
time was 3h. The final annealing of the solid mass was 
carried out at a temperature of 1250°C for 6h and then 
it was cooled to room temperature in an inert 
atmosphere. 
 
The X-ray phase analysis established that the resulting 
black powder was biphasic and consisted of boron 
carbide and titanium diboride. On the X-ray diffraction 
image, the other phases are invisible. Electron 
microscopic studies have established that the sizes of 
primary crystallites of the main mass of the powder are 
less than 100nm. 
 
The obtained B4C–TiB2 composite powders were 
compacted by hot pressing. Based on the analysis of 
literature data and the results of previous experiments 
on composites B4C–TiB2, and also taking into account 
the degree of dispersion of powders and the ratio of the 
concentrations of the constituent components, the 
parameters of hot pressing of ceramic powder B4C–
30wt.%TiB2 were selected primarily. 
 
The X-ray analysis of the compact samples in both 
cases confirms the existence of a biphasic system with 
clearly expressed diffraction maxima corresponding to 
B4C and TiB2, respectively. 
 
The same basic composition B4C–30wt.%TiB2 was 
compacted by SPS as well. Again two differently 
dispersed powders were taken for comparison. The 
dispersion of the composite mixture obtained in attritor 
is about 500–2000nm, and that for binary composite 
powder obtained from the liquid charge by the chemical 
method is less than 0.1μm. 
 
The hardness of B4C–30wt.%TiB2 alloy is equal to 
95HRA. The microhardness of B4C–TiB2 ceramics was 
measured as above for metalceramic composites. The 
bending strength of ceramic materials B4C–30wt.%TiB2 
was determined as well as for the metal-ceramic 
composites above. 
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6. Conclusions 
 
– Boron carbide with a grain size of no more than 80nm 
was synthesized chemically using amorphous boron 
and glycerin as starting materials. 
 
– Boron carbide based B4C–(Co–Ni–Ti) metal-ceramic 
powder was produced by mechanical dispersing in 
attritor. The optimal content of metallic component in 
the composite was determined as 25wt.%. In this case, 
the mass fraction of Ni–Ti is close to the eutectic 
composition, while the Co fraction in the metal alloy is 
approximately equal to 5wt.%. The physical-mechanical 
properties (in particular, linear expansion coefficient, 
microhardness, and bending strength) of consolidated 
samples were studied. It is established that in the 
temperature range from 300 to 600°C material is 
characterized by the stable size factor, and its bending 
strength is about 1GPa. 
 
– Ultrafine ceramic composite powder B4C–TiB2 was 
obtained by machining in attritor. The effect of 
dispersion time on grain sizes was found. 
 
– Using suspension aqueous solution of amorphous 
boron, titanium dioxide, and glycerin, ceramic 
compositions of B4C–TiB2 alloy were obtained in the 
nanocrystalline state. The concentration ratio of 
components, production method features, and 
technological parameters were studied. It is found that 
the maximal temperature of the process should not 
exceed 1300°C. It was also established that in this 
material grain sizes are less than 100nm. 
 
– By the methods of hot pressing and spark plasma 
synthesis, ceramic compositions of B4C–30wt.%TiB2 
alloy of different dispersity were compacted. 
Compaction modes were established. The 
microhardness and bending strength of compacted 
samples were determined. The optimal characteristics 
were inherent in the nanocrystalline ceramic 
composition B4C–30wt.%TiB2 compacted by the spark 
plasma synthesis. In this case, the microhardness was 
45.6GPa, and the bending strength was 834MPa. 
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Özet 
Bu çalışmada, üstün mekanik özellikler ve orta düzey 
korozyon özelliklerinden dolayı AISI-420 martenzitik 
paslanmaz çeliğin geleneksel üretim metotları olan 
döküm ve dövme yöntemi dışında son yıllarda 
çeşitlenen üretim metotlarından biri olan ve aynı 
zamanda yüksek sayıdaki üretimlerde, ürün 
karmaşıklığına bakılmadan yüksek performansı 
ürünlerin Toz enjeksiyon kalıplama yöntemi ile 
üretilmesi ve buna istinaden mikroyapısal, mekanik ve 
korozyon gibi karakterizasyon işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, TEK 
prosesi için uygun AISI-420 küresel paslanmaz çelik 
tozları Sandvik Osprey Ltd. Firmasından temin edilmiş 
ve uygun viskozite değerlerine ulaşabilme gayesi ile 
belirlenen oranlarda polimerik bağlayıcılar ile 
karıştırılmıştır. Besleme stoğunun kalıplanabilirliğinin 
belirlenmesi amacıyla reometre cihazı kullanılarak 
besleme stoklarının akış davranışları belirlenmiştir. 
Standart ölçülerde kalıplanan besleme stoğu, kalıplama 
sonrasında solvent ve ısıl olmak üzere iki  farklı 
aşamada bağlayıcı giderme işlemi uygulanmıştır. 
Bağlayıcı giderme aşaması  sonrasında  numuneler 
farklı sinterleme şartlarında sinterlenmiştir. Sinterleme 
sonrasında mikroyapısal, mekanik ve korozyon 
dayanımının belirlenmesi için karakterizasyon işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Toz 
enjeksiyon Kalıplama üretim parametrelerinin numune 
özelliklerine etkileri incelenmiştir. Bulgular literatür 
verileri ışığı altında incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Toz Enjeksiyon Kalıplama, AISI- 
420 paslanmaz çelik, Sinterleme 

Abstract 
In this study, due to its superior mechanical properties 
and moderate corrosion characteristics, AISI-420 is one 
of the most diversified production methods in recent 
years except the casting and forging method which is 
the traditional production methods of martensitic 
stainless steel. It is aimed to produce with Powder 
Injection molding method and to perform 
characterization processes such as microstructural, 
mechanical and corrosion. For this purpose, AISI-420 
spherical stainless steel powders which suitable for the 
Powder Injection molding process were obtained from 
Sandvik Osprey Ltd and mixed with polymeric binders 

at determined rates to achieve the appropriate viscosity 
values. The flow behaviors of feed stocks were 
determined by using rheometer to determine the 
moldability of feed stock. Batch removal process was 
carried out in two different stages: the feedstock, which 
was molded in standard sizes, and the solvent and heat 
after molding. Samples were sintered under different 
sintering conditions after the coupling removal step. 
After sintering, characterization processes were 
performed to determine the microstructural, mechanical 
and corrosion resistance. According to the results, the 
effects of Powder Injection Molding production 
parameters on sample properties were investigated. 
The findings were examined and interpreted in the light 
of the literature. 

 

Keywords: Powder Injection molding, AISI 420 
Stainless Steel, Sintering 

 

1. Giriş
Toz enjeksiyon kalıplama (TEK) son zamanlarda 
karışık ve final ürün halinde istenilen yüksek 
performans malzemelerinin üretiminde tercih edilen bir 
toz metalurjisi prosesidir. Bu teknik temel olarak plastik 
enjeksiyonlamanın avantajı ile geleneksel toz 
metalürjisini, karmaşık yapılı küçük parçaların üretimini, 
sıkı toleransı ve düşük üretim maliyetlerini birleştirir. Bu 
proses geleneksel toz sıkıştırmada oluşan şekil 
limitlerinin, işleme maliyetlerinin, slip döküm ve izostatik 
presleme ile oluşan üretim limitlerinin ve konvansiyonel 
döküm ile oluşabilecek hataları ve tolerans limitlerini 
ortadan kaldırmayı sağlar [1-4]. İyi işlenmiş ve toz 
enjeksiyon kalıplama ile üretilmiş malzemelerin 
mekanik özelikleri dökme ve dövme malzemelerden 
ayırt edilemezler. TEK prosesi dört ardışık adımdan 
oluşur; organik bağlayıcı ve metal tozunun 
karıştırılması, enjeksiyon kalıplama, bağlayıcı 
uzaklaştırma ve sinterleme. Gerekli olması durumunda 
sinterleme sonrasında ikincil bir uygulama ısıtma ve 
yüzey ısıl işlemi olarak uygulanabilir [1-2]. 

Martenzitik paslanmaz çelikler (MPC) genellikle 
mühendislik komponentlerinin yapımında mükemmel 
mekanik özellikleri ve orta düzey korozyon dirençleri 
sebebiyle tercih edilirler. Diğer paslanmaz çeliklerin 
aksine, MPC özellikleri ısıl işlemler ile değiştirilebilir. Bu 
sebeple MPC’ler buhar jeneratörleri, basınçlı kaplar, 
mikser bıçakları, kesici takımlar ve petrol çıkarmak için 
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kullanılan açık deniz platformları gibi alanları da içeren 
birçok  uygulamada  tercih  edilmektedir  [5].  AISI  420 
paslanmaz çeliği kimyasal kompozisyonunda yüksek 
miktarda Krom (%12-%14) ve orta miktarda 
Karbon(>%0.15) içerir [6]. Malzemenin ısıl işleminden 
sonra yüksek mukavemet, sertlik ve korozyon 
dayanımını da içeren özelliklere sahip olur [7] ve onu 
dayanıklılık uygulamaları için tercih edilir bir hale getirir 
[8]. AISI 420 paslanmaz çeliğinin TEK ile  üretimine 
bağlı bazı deneysel çalışmalar olmasına rağmen, daha 
detaylı bilgiler literatürde bulunmamaktadır. 

Bu çalışma TEK yöntemi ile üretilen AISI 420 
Martenzitik paslanmaz çelik tozlarının farklı sinterleme 
sıcaklıkları altında metalografi teknikleri uygulanarak 
çekme, sertlik ve korozyon dayanımını göstermeyi 
amaçlamaktadır. Toz morfolojisi, kalıplama, bağlayıcı 
uzaklaştırma, sinterlenmiş ve ısıl işlem uygulanmış 
numunenin kırık yüzey analizi taramalı elektron 
mikroskobunda (SEM) analiz edilmiştir. 

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada kullanılan gaz atomizasyonu ile üretilmiş 
AISI-420 paslanmaz çelik tozunun kimyasal ve 
karakteristik özellikleri aşağıdaki Tablo 1 ve partikül 
boyutu dağılımı Tablo 2 ile gösterilmiştir. Tozlar 
Sandvik-Ospray Co. Firmasından temin edilmiş olup 
küresel şekillere sahiptir. Toz morfolojisi SEM ile 
gözlemlenip Şekil 1 ile gösterilmiştir. 

Tablo 1. AISI-420 paslanmaz çelik tozunun kimyasal 
kompozisyonu.  

-Ospray) 

Tablo 2. AISI-420 paslanmaz çelik tozunun fiziksel 
özellikleri 

 

Şekil 1: Martenzitik AISI-420 paslanmaz çelik tozunun 
SEM görüntüsü 

 

Besleme stoğu hazırlamak için parafin wax (PW), 
carnauba wax (CW), polipropilen(PP) ve stearik asit 
(SA) çok bileşenli bağlayıcı sistemi tercih edildi. Çok 
bileşenli bir bağlayıcı sistemi PW(69 wt%), PP (10 
wt%), CW (20 wt%) ve SA (1 wt%) ile oluşturuldu. 
Besleme stoğunun reolojik özelliklerinde sıcaklığı 
gözlemleyebilmek amacıyla, hacimce %62,5 toz içeren 
besleme stoğu karıştırıcı yardımıyla karıştırıldı ve 
hazırlandı. Her hacimdeki besleme stokları ayrı ayrı 
180°C sıcaklıktaki homojen karışım elde edebilmek için 
hazırlandı. Soğutulmuş besleme stokları granüle edildi. 
Beslem stoklarının reolojik davranışları 120-170°C 
sıcaklıkta ve 10 ile 1000 sˉ¹ arasında kayma oranıyla 
dönme Rheometer Physica MCR51 (Anton Paar. 
Avusturya) kullanılarak ölçülmüştür. Viskozite değeri, 
kayma geriliminin kayma oranına bölünmesi ile 
bulunmuştur. Besleme stokları standart çekme testi 
numuneleri üretmek için özel olarak yapılmış 12,5 MPa 
özel enjeksiyon kalıplama makinesi kullanılarak enjekte 
edildi. 180 °C eriyik sıcaklığı, 35 °C'lik kalıp sıcaklığı ve 
20 saniyelik döngü süresi, şekillendirilmiş çekme 
numunelerinin üretilmesi için  kullanılmıştır. 
Bağlayıcıların uzaklaştırılması solvent ve termal 
operasyon olarak iki aşamada tamamlandı. Kalıplanmış 
parçalar 60°C’da 4 saat heksanda bekletilip çözüldü, 
bunu takiben termal bağlayıcı uzaklaştırma için 
1.8°C/dk. hızla 600°C’da 1 saat beklendi ve ön 
sinterleme için 4°C/dk hızla 900°C’da 1 saat boyunca 
saf argon atmosferinde ön sinterleme gerçekleştirildi. 
Numuneler atmosfer kontrollü dikey rekristalize alümina 
tüp fırın içinde sinterlendi. Numunelere uygulanan 
sinter döngüsü şu şekildedir : 10°C/dk ısıtma hızı ile 
1200°C’a kadar ısıtıldı ve 1200°C’da 5 dakika bekletildi. 
Daha sonra numuneler 1250°C, 1300°C, 1350°C gibi 
farklı  sinterleme  sıcaklıklarına  5°C/dk  ısıtma  hızıyla 
ısıtıldı ve her bir sinterleme sıcaklığında yüksek 
saflıktaki saf argon  atmosferinde 1 saat boyunca 
tutuldu. 

Sinterlenen çekme çubuklarının yoğunluk ölçümleri 
Arşimet metodu ile ölçüldü. Numuneler kesme 
çubuklarından kesilip, metalografik prosedürlere göre 
bakalit kalıba alındı, zımparalandı ve 0.3 µm 0,5 µm 
parlatma ile parlatılarak hazır hale  getirildi. 
Numunelerin optik metalografik olarak incelenebilmesi 
için dağlanması amacıyla Kalling’s dağlayıcısı tercih 
edildi. Son olarak, sinterlenmiş çekme çubukları 
aşağıdaki iki aşamada ısıl işlem gördü. İlk aşamada 
1030°C’da 1 saat boyunca argon altında bekletildi ve 
bunu  takiben  normal  havada  soğutularak  su-verme 

Elementler(wt.%)

AISI-420 AISI-
420 
MPIF Standart (SandvikFe Bal. Bal.  

Nb -- NA
Mo -- NA
Cr 12-14 12.8
Ni -- --
Mn <1.0 0.72
Si <1.0 0.79
P <0.04 0.012
C >0.15 0.3
S <0.03 0.01
O -- 0.04
N -- 0.09

Ürün AISI-420 
Tedarikçi Osprey Co.
Üretim Metodu Gaz Atomizasyonu, N
Şekil Küresel

Partikül boyutu (µm) D₁₀ 4.30

Partikül boyutu (µm) D₅₀ 12.55

Partikül boyutu (µm) D₉₀ 26.64
Sıkıştırılmış yoğunluk g/cmᶟ 4.70 
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işlemi gerçekleştirildi. İkinci aşamada 440°C’de 1 saat 
boyunca açık atmosferde temperleme işlemi 
gerçekleştirildi. Tüm çekme testleri 25,4 mm / dk. (25 
mm ölçüm uzunluğu) çekme hızında Zwick-Z250 
mekanik test  cihazı kullanılarak yapıldı. Numunelerin 
sertlik ölçüm testleri HRC skalası ile  Instron-Wolpert 
Dia Testor 7551 cihazı ile yapıldı. Tüm mekanik 
ölçümlerin ortalama beş değeri rapor edildi. Kırık yüzey 
fotoğraflareı SEM (FEI-Srion) kullanılarak incelendi. 

Sinterlenmiş ve ısıl işlem yapılmış numunelerin 
korozyon direnci, ağırlıkça %3,5 NaCl içeren solüsyon 
ile GAMR interface 1000 potansiyometre cihazı 
kullanılarak belirlendir. Standard 3 elektrotlu sistem bu 
deneyde uygulandı. Testte ölçülen numune için 
referans bir doymuş calomel elektrotu (SCE) ve karşı 
elektrot olarak grafit elektrotu ile ölçüldü. 

3- Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
Besleme stoklarının reolojik özelliklerinin değerlendi- 
rilmesi, viskoziteye, kayma hızına, sıcaklığına ve toz tipi 
hassasiyetine dayanmaktadır. Viskozite ne kadar düşük 
olursa, bir hammaddenin akışı da o kadar iyi ve kolay 
olur. Tüm kayma oranlarında viskozite azalmasını Şekil 
2’de görebiliriz. Hammaddenin viskozite düşüşü 
sıcaklığın artması ile birlikte gerçekleşmektedir. TEK 
hammaddesi basınç ve sıcaklık altında elde edilmiştir. 

Şekil 2: Besleme stoklarının sıcaklık-vizkozite değişimi 

Hammaddenin viskozitesinin, kalıplama sırasında artan 
kayma hızı ile hızlı bir şekilde düşmesi istenmektedir. 
Bu yüksek kayma hassasiyeti özellikle kompleks yapıda 
bulunan parçaların üretimi için çok önemlidir. Sonuçlar, 
hammaddenin sahte plastik reolojik davranışa sahip 
olduğunu ve artan sıcaklığa bağlı olarak viskozitede bir 
azalmaya sebep olduğunu göstermektedir. 

Toz enjeksiyon kalıplama sonrası şekillenen 
numunelerin kırık yüzey görüntüsü Şekil 3’ de 
gösterilmiştir. Şekillenmenin düzgün bir şekilde 
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Şekil 4’de ise daha önce 
toz enjeksiyon kalıplama ile şekillendirilen ve bağlayıcı 
içeren numunelerin, solvent ve termal olarak bağlayıcı 
uzaklaştırma işlemi uygulandıktan sonra oluşan kırık 
yüzey görüntüsü gösterilmiştir. Şekil 4’de ki kırık yüzey 
görseline göre, numunelerden bağlayıcılar tamamen 
uzaklaşmış ve numune sinterleme öncesi son halini 
almıştır. 

Şekil 3: Ön şekillendirme sonrası kırık yüzey görüntüsü 

Şekil 4: Bağlayıcı uzaklaştırma işlemi sonrası oluşan 
kırık yüzey görüntüsü 

Şekil 5 ise sinterlenmiş 420 martenzitik paslanmaz çelik 
tozlarının değişen yoğunluk değerlerini artan sinterleme 
sıcaklıklarına bağlı olarak göstermektedir. Martenzitik 
paslanmaz çelik tozu numunelerinin sinterlenmiş 
yoğunluğunun artan sinterleme sıcaklığına bağlı olarak 
artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Sinterlenen 
numunelerin yoğunluklarını karşılaştırdığımızda en 
yoğun numunenin en yüksek sıcaklıkta oluştuğunu 
görüyoruz. Sinterlenen paslanmaz çelik toz numunenin 
1250°C’da yoğunluğu 6.54 g/cm³ olmuştur. Artan 
sinterleme sıcaklığına bağlı olarak ise ilk önce 
1300°C’da 6,73 g/cm³ ve son olarak 1350°C’da 7.25 
g/cm³ olmuştur. 

Şekil 5: Farklı sinterleme sıcaklıklarında sinterlenen 
numunelerin sinterleme yoğunluğu. 

 

Her bir numunenin farklı sinterleme sıcaklık tipleri için 
metalografik analizleri yapıldı. Farklı sıcaklıkta 
Sinterlenen numunelerin parlatışmış  mikro  yapıları 
Şekil 6’da gösterilmiştir. Düşük sinterleme 
sıcaklıklarında  daha  gözenekli  yapılar  gözlemlendi. 
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Ancak, yüksek sinterleme sıcaklıklarında ise 
gözeneklerin azaldığı görüldü. Bu sinterleme 
sıcaklığının artışına bağlı olarak beklenen bir sonuçtur. 
Dağlanmış numunelerin mikro yapıları Şekil 7’de 
gösterilmiştir. Mikro yapı, ısıl işlem görmüş koşullarda 
martenzitik bir yapıyı temsil eden dağlanmış mikro yapı 
boyunca dağılmış iğne benzeri yapılar gösterdi. 
Martenzitin, östenitten martenzite dönüşümü 300°C- 
700°C aralığında soğuma hızlı olduğunda oluşur. 
Sinterlenmiş numunelerin mikro yapıları gösteriyor  ki 
her sinterleme sıcaklığı için temperlenmiş martenzit, 
matris boyunca dağılmış ince yapılı krom karbür 
oluşturmuştur. Tane ve tane sınırlarında oluşan 
karbürler mekanik özelliklerin artmasını sağlamıştır. 

(a) 

Şekil 6: 1250°C, 1300°C ve 1350°C’da sinterlenen 
numunelerin parlatılmış mikroyapıları 

(b) 

(c) 
Şekil 7: 1250°C, 1300°C ve 1350°C’da Sinterlenen 
numunelerin dağlanmış mikro yapıları 

Farklı sinterleme sıcaklıkları altında sinterlenen 
numunelerin mekanik özellikleri Tablo 3'de 
gösterilmektedir. Mekanik özelliklerin sonuçlarının 
karşılaştırılması grafikleri Şekil 8'de gösterilmiştir. Farklı 
sinterleme sıcaklıklarının maksimum çekme 
mukavemeti, akma mukavemeti, uzama ve sertlik için 
420 martenzitik paslanmaz çelik numune üzerinde ki 
etkileri Şek. 8’da gösterilmiştir. Maksimum çekme 
mukavemeti 1323 MPa , akma mukavemeti 1152 MPa, 
uzama %2,9 ve sertlik 49,3 HRC için en yüksek 
değerler 1350°C’da 1 saat süre ile argon altında 
sinterlenen numunede gözlemlenmiştir. Sinterleme 
sıcaklığının artmasına bağlı olarak, tane boyutu da 
artmıştır. Aynı zamanda, krom karbürler de en yüksek 
sinterleme sıcaklığında oluşmuştur. Tane boyutu 
büyümesine ve karbür oluşumuna bağlı olarak, 
sinterleme yoğunlukları ve mekanik özelliklerde artış 
olmuştur. Hepsinden daha önemli olan ise martenzit 
dönüşümü olmuştur. Martenzit dönüşümü mekanik 
özellikleri artmasını sağlayan temel etkendir. 

(a) 

(c) 

(b) 
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(d) 

Tablo 3: Sinterlenmiş ve ısıl işlem uygulanmış 
numunelerin mekanik özellikleri. 

(a) 

(b) 

(c) 

Şekil 8: Sinterleme sıcaklığının AISI-420 Paslanmaz 
çelik numunelere olan etkisi. a)çekme mukavemeti, b) 
akma mukavemeti, c) %uzama, d)sertlik 

 
1250°C ve 1350°C sıcaklıklarda ve argon atmosferi 
altında 1 saat süreyle sinterlenen numunelerin kırık 
yüzey görüntüleri ise Şekil 9’da gösterilmiştir. 
Görüntüler taramalı elektron mikroskobu ile elde 
edilmiştir. Oluşan görüntülerde 1350°C’da Sinterlenen 
numunelerin daha az gözenekli olduğu görülmüştür. 

(a) 

(b) 

Şekil 9: Farklı sıcaklıklarda oluşan sinterleme işlemi 
sonrası oluşan kırık yüzey fotoğrafı. a)1250°C, b) 
1350°C 1 saat sinterlenmiş ve ısıl işlem uygulanmış. 

Numune AISI- 420  (MPIF 35)

Sinterleme Sıcaklığı, °C

1250 1300 1350
Sinterleme 
yoğunluğu 
gr/cm3 

6,54 6,73 7,25 7,40

Maksimum 
çekme 
mukavemeti 
MPa

396 519 901 1380

Akma 
Mukavemeti 
MPa

214 426 817 1200

Uzama % 0,6 1,1 1,6 <1
 Sertlik HRC 39,5 42,3 47,2 44,0 
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Sinterlenmiş ve ısıl işlem uygulanmış numunelerin 
korozyon deneyi sonuçları, üç farklı sinterleme sıcaklığı 
esas alınarak karşılaştırmalı olarak Şekil 10’da 
verilmiştir. Sonuçlara göre, numunelerin artan 
sinterleme sıcaklığına bağlı olarak korozyon 
dirençlerinin arttığı görülmüştür. Artan sinterleme 
sıcaklığına bağlı olarak gözeneklerin kapanması, 
gözenek yüzey alanı miktarının azalması ve buna bağlı 
olarak sinterleme yoğunluklarının artması sonucunda 
korozyon direnci değerlerinin artması beklenilen bir 
sonuçtur. 

Şekil 10: Farklı sıcaklıklarda sinterlenen numunelerin 
Tafel eğrileri. 

4- Genel Sonuçlar 

Bu çalışma AISI-420 martenzitik paslanmaz çelik 
tozunun, toz enjeksiyon kalıplama üretim yöntemi ile 
üretilebileceğini ve 1350°C sıcaklıkta 1 saat argon 
altında sinterlendiğinde özelliklerinin iyileştiğini ve kabul 
edilebilir mekanik özellikleri gösterdiği belirlenmiştir. 
Özellikle artan sinterleme sıcaklığına bağlı olarak sinter 
yoğunluklarının, mekanik özelliklerin ve korozyon 
direnci değerlerinin geliştiği gözlemlenmiştir. Tüm bu 
sonuçlar ışığında, döküm ve dövme gibi geleneksel 
metotlar ile üretilebilen AISI-420 paslanmaz çelik 
malzemelerin üretimine alternatif olarak TEK tekniği 
kolaylıkla kullanılabilir. 

Teşekkür 
Deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi için vermiş 
oldukları desteklerden dolayı Marmara Üniversitesi, 
Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne teşekkür ederiz. (Proje 
No: Bapko- FEN-C-YLP-121218-0618) 
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Özet 

Bu çalışmada ZK60 Magnezyum alaşımına farklı 
oranlarda (ağırlıkça %0,2-0,5) Nd ilavesinin alaşımların 
mekanik ve yorulma özelliklerine etkisi incelenmiştir. 
ZK60 alaşımları düşük basınçlı döküm sistemi ile 
üretilmiştir. Alaşımlara 350 

o
C' de 16:1 ekstrüzyon 

oranında, 0,3 mm/s hızında ekstrüzyon işlemi 
uygulanmıştır. Mekanik testler sonucunda, döküm 
numunelerinde artan alaşım elementi ilavesi ile akma 
gerilmesinde belirgin bir artış gözlenmesine rağmen, 
maksimum çekme gerilmesi ve % uzama değerlerinde 
sadece ağ. 0,2 Nd içeren alaşımlarda artış gözlenmiştir. 
Ekstrüzyon sonrası mekanik özelliklerde döküm 
hallerine kıyasla ciddi miktarda artış göstermiştir. 
Yorulma deneylerinde %0,5 Nd ilaveli alaşımlar 
yorulma ömrü olarak daha iyi sonuçlar vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Magnezyum, ZK60, Nadir Toprak 
Elementleri, Neodimyum , Yorulma 

Abstract 

In this study, the mechanical and fatigue properties of 
the alloys were investigated by adding Nd to the ZK60 
Magnesium alloy (%0,2-0,5). ZK60 alloys are 
manufactured with low pressure casting system. The 
alloys were extruded at a speed of 0.3 mm / s at an 
extrusion rate of 16: 1 at 350oC. As a result of 
mechanical tests, it is seen that there is a significant 
increase in yield stress with the addition of increased 
alloying element in the casting samples, but only in the 
maximum tensile stress and% elongation values. An 
increase in the alloys containing 0.2 Nd was observed. 
After extrusion, mechanical properties showed a 
significant increase compared to casting conditions. In 
the fatigue tests, 0.5% Nd addition alloys gave better 
results as fatigue life. 

Keywords: Magnesium, ZK60,  Rare earth elements, 
Neodymium, Fatigue 

1. Giriş

Son zamanlarda ekolojik dengenin enerji kaynaklarının 
korunması ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlaması için 
çalışmaların sayısı artmaktadır [1]. Otomobil 
sektöründe kullanılan birçok parça basınçlı döküm 
yöntemiyle Mg’den üretilmiştir. Düşük basınçlı döküm 

yöntemi en fazla kullanılan üretim yöntemi olarak dikkat 
çekmektedir. Yüksek miktarlı talepler düşük basınçlı 
döküm yönteminin hızla gelişmesini sağlamıştır [1,2,3].

Magnezyumun alaşımsız olarak mukavemet ve tokluk 
özellikleri zayıflıklarından dolayı Mg alaşımları 
içerisinde Al (A), Zn (Z) ve Zr (K) ilaveli alaşımlar yeterli 
dayanım açısından önem kazanmıştır [4].  Bunlara 
örnek AZ ve ZK serisi alaşımlardır. Bu alaşımlar nadir 
toprak elementleri ilavesiyle dayanımları 
değiştirilebilmektedir. 

Li ve ark. (2015) AZ91 alaşımına döngüsel yükleme 
uygulayarak dökme magnezyum alaşımlarının yorulma 
davranışı ve ömrünü tahmin etmişlerdir [5]. Jiang, Dong 
ve ark. (2014) yaşlanma etkileriyle haddelenmiş ZK60 
magnezyum alaşımının döngüsel deformasyonu ve 
yorulmasını incelenmişlerdir [6]. Xiong, Jiang ve ark. 
(2014) tek eksenli yükleme altında ZK60 magnezyum 
alaşımının yorulmasına yaşlandırma işleminin etkisini 
incelemişlerdir. 
Yukarıda magnezyum alaşımlarının yorulmasıyla ile 
ilgili çalışmalar verilmiştir. Ancak yapılan çalışmalarda 
Nd ilaveli ZK60 alaşımlarının yorulma davranışı ile ilgili 
yeterince bilgi bulunmadığından bu konu üzerinde 
çalışma yapılmıştır. 

2. Deneysel Çalışmalar

2.1. Malzeme ve Metod 

Alaşımların üretiminde düşük basınçlı döküm yöntemi 
kullanılmış olup atmosfer kontrollü fırın içerisine argon 
gazı verilerek 750

o
C döküm sıcaklığında döküm

yapılmıştır. Döküm öncesi ZK60 alaşımına ağırlıkça 
%0,2 ve %0,5 Nd ilavesi yapılmıştır. Dökümden elde 
edilen ürünler 34 mm çapında 190 mm boyunda 
silindirik ingotlardır.  

Dökülmüş ingotlar homojenleştirilme ısıl işlemi için 
alüminyum folyoya sarılmış SiO2+Grafit kum karışımı 
içerisine gömülüp 24 saat boyunca 400 

o
C sıcaklıkta 

bekletilmiştir. Fırında homojenleştirilmiş numuneler 
direkt suya daldırarak soğutma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. İncelenen alaşımların ekstrüzyonu 
hidrolik pres makinesinde (Şekil 1) prese bağlı olan 
zımbanın 0,3 mm/s hızında aşağı yönde hareketi ile 32 
mm çapa ve yaklaşık 45 mm boya sahip silindirik biyete 
baskı uygulayarak 1/16 oranında ekstrüze edilerek 8 
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mm çapa sahip silindirik kalıp boşluğundan geçirilerek 
350 

o
C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. 

 

                 
 

Şekil 1. Ekstrüzyon düzeneğinin görüntüsü 
               

2.2. Mikroyapı Karakterizasyonu 

 
Alaşımların mikroyapı görüntülerini Nikon marka optik 
mikroskop ve EDS (enerji dağılımlı spektroskopi) 
donanımlı Carl Zeiss Ultra Plus Gemini marka SEM 
cihazı ile alınmıştır. Bileşen fazların tayini XRD (X-
Işınları Kırınımı) yöntemiyle yapılmıştır. Alaşımların 
döküm sonrası kimyasal bileşimlerine XRF (X-Işınları 
Floresans) yöntemiyle Rigaku ZSX Primus II marka 
cihaz kullanılarak belirlenmiştir.  
 

2.3. Mekanik Testler 

 
Metalografik şekilde hazırlanan numunelerin sertlikleri 
Brinell sertlik testi ile belirlenmiş olup BMS 3000-HB 
BRINELL Test cihazı kullanılmıştır. Brinell sertlik 
deneyinde 2,5 mm’lik bilya kullanılarak 187,5 kg yükü 
10 saniye süreyle uygulayarak oluşan iz çapları 
ölçülerek sertlik değerleri saptanmıştır. Döküm ve 
ekstrüzyon işlemleri sonrasında çekme 
numuneleri(Şekil 2a).  ISO 6892-1 standartına göre 
hazırlanmış olup tüm çekme testleri Zwick/Roell Z600 
çekme cihazında, 1,67x10

-3
 s

-1
 çekme hızında ve oda 

sıcaklığında yapılmıştır. Ayrıca yorulma testleri için ISO 
1143 standartlarına uygun numuneler(Şekil 2b) 
hazırlanmıştır. 
 

 
(a) 

 

 
 (b) 

 
 

Şekil 2. Standartlara uygun (a) çekme ve (b)  yorulma  
numunesi fotoğrafları. 

 

2.4. Yorulma Testi 
 
Yorulma numunelerinin testleri ISO 1143 dönel eğmeli 
yorulma standardına göre dört noktalı yükleme (four-
point bending) yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Yorulma 
deneyleri için üretilen dönel eğmeli yorulma cihazı 
(Şekil 3) de verilmiştir. Yorulma deneyleri sırasında 
140MPa-360MPa aralığında tekrarlı yük uygulanmış 

olup deney sonrasında kırılanana kadar döngü sayısı 
tespit edilmiştir. Uygulama tekrarlı gerilme-döngü sayısı 
grafikleri çizilerek 10

7 
çevrime karşılık gelen gerilme 

değeri yorulma dayanım sınırı olarak kabul edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Dönel eğmeli yorulma cihazı. 
 

Yorulma deneyinin sonucunda her bir numunenin hangi 
yükte ve çevrim sayısı kaydedilerek malzemenin 
yorulma mukavemetleri hakkında bilgiler elde edilmiştir. 
Yüklemelerin belirlenmesinde çekme eğrilerinden yola 
çıkılarak hesaplamalar yapılmıştır. Gerilmeden kuvvete 
geçmek için ISO 1143 standardında verilen formül 
kullanılmıştır [7]. 
 

  
3. Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme 
 
3.1. Mikroyapı Sonuçları 
 
ZK60 alaşımına Nd ilavesi ile çubuk şekline benzer Mg-
Zn-Nd üçlü fazlarının görüldüğü ve Nd elementinin 
artmasıyla bu fazların oranının önemli ölçüde arttığı 
dikkat çekmektedir. Ayrıca artan Nd elementiyle matris 
fazındaki Zn oranında azalma olmuştur (Şekil 4). 
 

                 
                                           (a) 
 

               
                                            (b) 
 
Şekil 4. Döküm sonrası 0.2 Nd (a) ve 0.5Nd (b)  içeren 

ZK60 alaşımlarının SEM mikroyapı görüntüleri ve 
EDX analiz sonuçları. 

 
Alaşımların 350 

o
C sıcaklığında yapılan ekstrüzyon 

işlemi sonrasında optik mikroskop görüntüleri (Şekil 5) 
ve SEM görüntüleri verilmiştir (Şekil 6). Sıcak 
ekstrüzyon esnasında oluşan dinamik yeniden 
kristalleşme (DYK) sebebiyle alaşımların tane 
boyutlarında önemli ölçüde küçülme gözlemlenmiştir 
. 
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(a) 

 

 
(b) 

 
Şekil 5. ZK60-0.2Nd (a) ve ZK60-0.5Nd (b) optik 

mikroskop görüntüleri 
 

 
(a) 

 

 
 (b) 

 
Şekil 6. ZK60-0.2Nd (a) ve ZK60-0.5Nd, (b) SEM 

görüntüleri 

 
3.2. XRD ve XRF Sonuçları 
 
Döküm sonrası Nd içeren alaşımların XRD desenlerini 
(Şekil 7) de verilmiştir. Nd ilavesiyle ağ.% 0,2’ den ağ. 
% 0,5’e arttıkça 25° ve 52° açılarda yeni pikler 
belirginleştiği görülmektedir. Pikler XRD standart 
kartlarında tanımlanamadığından, literatürdeki 
çalışmalara göre [8] bu piklerin Mg-Zn-Nd üçlü fazına 
ait olduğu düşünülmektedir. 
 
 
 

      
                

Şekil 7. XRD Analizi Sonucu 

 
Şekil 5. Nd içeren alaşımların XRD sonuçları. Kullanılan 
ZK60  Mg alaşımlarının kimyasal bileşimi elde edilen 
sonuçlar Tablo.1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Üretilen Alaşımların Kimyasal Bileşimi 
 

  
 
3.4.Sertlik Sonuçları 
 
Nd ilaveli ZK60 alaşımlarının sertlik değerlerinde %0.5 
Nd oranına kadar bir artış görünmüş olup en yüksek 
değerini 0.5Nd alaşımında sahip olduğu incelenmiştir. 
Sertlik değerlerinde değişimler gözlemlenmektedir 
(Şekil 8). 
  

 
 

Şekil 8. Sertlik değerleri 

           
3.5. Çekme Sonuçları 
 
Nd içeren ZK60 alaşımlarının döküm sonrası çekme 
testi sonuçları incelendiğinde, yalnızca ağ.%0,2 Nd 
içeren ZK60 alaşımlarının en yüksek maksimum çekme 
gerilmesi ve % uzaması göstererek en iyi mekanik 
özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Artan alaşım 
elementi miktarı ile çekme dayanımında genel olarak 
azalma görülürken, akma dayanımında tam tersi artma 
eğilimi görülmektedir. Bu durum artan alaşım elementi 
ile çekme ve akma dayanımları arasındaki farkın 
azalmasına neden olmuştur. Ekstrüzyon sonrası 
çekme, akma ve uzama değerleri grafikte verilmiştir 
(Şekil 9). 
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  (a) 

 

    
     (b) 

 
Şekil 9. Nd ilaveli ZK60 alaşımının (a) döküm ve (b) 

ekstrüzyon sonrası çekme test sonuçları 

 
3.6. Yorulma Sonuçları 
 
Yorulma testi sonrası uygulanan tekrarlı yüklemelere 
karşılık yorulma ömrü değerlerinin değişimi ters 
orantılıdır (Şekil 10). Yorulma grafiklerine göre artan Nd 
elementiyle birlikte malzemenin yorulma ömründe bir 
artış gözlemlenmiştir. Şekil 10’a göre 10

7
 çevrime 

karşılık gelen gerilme değerleri çıkarılmış ve alaşım 
içeriğine karşılık yorulma dayanım sınırının değişimi 
Şekil11’de verilmiştir. Nd ilavesiz ZK60 alaşımı yorulma 
dayanım sınırı 140 MPa iken %0,5 Nd ilavesiyle, bu 
değer 360 MPa’a çıkmış olup yaklaşık 2 kat bir iyileşme 
meydana gelmiştir (Şekil 11).  
    

                
               (a) 

 

              
                  (b) 

 

               
                 (c) 

           
Şekil 10. a) ZK60, b) 0.2Nd ve c) 0.5Nd yorulma grafiği 
 

 

Şekil 11. Alaşımların yorulma dayanım sınırları 
 
Bilindiği gibi alaşımın yorulma davranışı: 
-Tane büyüklüğü 
-İnklüzyonlar 
-Porozite 
-İntermetalik fazların büyüklüğü ve dağılımından 
etkilenmektedir. İncelenen alaşımlarda Nd ilavesi ile 
intermetalikler incelmekte, homojen olarak dağılmakta  
ve küçük taneli Nd elementince zengin fazlar meydana 
gelmektedir. Bu fazlarda tanenin incelmesine yardımcı 
olmaktadır [9].  
 
M. Mokhtarishirazabad  ve ark. Tarafından belirtildiği 
gibi [9] oda sıcaklığındaki Mg alaşımının yorulma 
çatlağı genellikle tane sınırı veya β fazı boyunca 
yayıldığı izlenmiştir. Bu nedenle β fazı miktarının 
azaltılması yorulma çatlağının yayılması üzerinde 
oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Mikro çatlakların 
büyümesi, çevrimsel plastisiteye, tane sınırları gibi 
kayma engellerine, çökeltilere, ikincil fazlara ve 
çözünen atomlara bağlıdır. Nd elementinin α-Mg 
matrisinde hiçbir çözünürlüğe sahip olmadıkları 
gözlemlenmiştir. Nd elementi ilavesinin porozite 
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üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı fakat inklüzyon ve 
porozitenin homojen biçimde dağılmasını sağladığı 
gözlemlenmiştir. 
 

4. Genel Sonuçlar  
 
ZK60 (Mg-6Zn-0,5Zr ağ.%) alaşımı düşük basınçlı 
döküm yöntemiyle üretilerek Nd alaşım elementinin 
mikroyapı, mekanik özellikleri ve yorulma ömrüne 
etkileri bu çalışma ile incelenmiştir. Uygulanan testler 
sonucunda elde edilen bulgular aşağıda maddeler 
halinde verilmiştir; 
 
1-Mikroyapı incelemelerinde, döküm halinde 
alaşımlama miktarının artmasıyla birincil α-Mg tane 
boyutunun azaldığını ve ikincil fazların hacim oranının 
önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir. Homojenleştirme 
sonrasında α-Mg tane boyutunda bir miktar artış, ikincil 
faz oranlarında ciddi miktarda azalma görülmüştür. 
 
2- Ekstrüzyon işlemi sonrasında tüm alaşımlarda 
dinamik yeniden kristalleşme mekanizması ile tane 
boyutları döküm ve homojen mikroyapılarına kıyasla 
aşırı derecede artış gözlemlenmiştir. Mikroyapılarda 
ekstrüzyon uygulamasından sonra tanelerde incelme 
izlenmiştir.  
 
3- Mekanik testler incelendiğinde, döküm alaşımlarında, 
alaşım elementinin artmasıyla akma gerilmesinde 
sürekli bir artış gözlemlenirken maksimum çekme 
gerilmesinde ve % uzama değerlerinde sadece ağ. 0,2 
Nd içeren alaşımlarda artış gözlenmiştir. Numunelerin 
ekstrüzyon sonrası mekanik özellikleri döküm hallerine 
kıyasla ciddi oranda artış göstermiştir. 
 
4- Yorulma ömrü incelendiğinde, artan Nd ilavesiyle 
mazlemenin yorulma ömründe artış gözlemlenmiştir. 
Numuneler en çok sonsuz devri % 0,5Nd ilavesinde 
yaptıkları gözlenmiştir. Bazı numunelerde içerdikleri 
inklüzyonlar sebebiyle erken kırılma meydana gelmiştir.  
 
Destekleyen Kuruluş: Bu yayın Karabük Üniversitesi 
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Özet 
 
Bu çalışmada 0.8 mm kalınlığında 2024 T3 kalite 
alüminyum levhalar, tek yönlü karbon fiber kumaş ve 
epoksi reçine kullanılarak 3/2 istif sırasına göre fiber 
metal lamine kompozitler üretilmiştir. İlk üretimde 
epoksi reçine katkısız olarak kullanılmıştır. İkinci 
üretimde ise epoksi reçineye %0.05 oranında grafen 
nano partikül eklenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde 
epoksi reçineye grafen nano partikül ilavesinin çekme 
dayanımında yaklaşık %6 artış sağladığı, tabakalar 
arası kesme dayanımında ise yaklaşık %9 artış 
sağladığı görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Lamine Kompozitler, Tabakalı 
Kompozitler, FML, Grafen. 

 
Abstract 
 
In this study, fiber metal laminated (FML) composites 
were produced according to the order of 3/2 stacking by 
using 0.8 mm thick 2024 T3 quality aluminum sheets, 
unidirectional carbon fiber fabric and epoxy resin. In the 
first production epoxy resin was used without additive. 
In the second production, graphene nano powder was 
added to the epoxy resin at a rate of 0.05%. As a result 
of the experiments, it was found that addition of 
graphene nano powder to the epoxy resin provided an 
increase of 6% in tensile strength and an increase of 
9% in the interlaminar shear strength. 
 
Keywords: Laminated Composites, Layered 
Composites, FML, GNP. 
 

1. Giriş 
 
Fiber metal lamine kompozitler (FML'ler), cam / epoksi 
katmanlarının metal katmanların içine yapıştırılmasıyla 
üretilen bir grup malzemedir. Bu malzeme sınıfı iyi 
mekanik özellikler ve ağırlık tasarrufu sağlamaktadır [1]. 
Bu malzeme grubu metallerin ve fiber takviyeli polimerik 
malzemelerin mükemmel özelliklerinin kombine 
edilmesiyle başta havacılık, savunma ve uzay sanayi 
gibi birçok sektörde kendisine yer edinmeyi kolaylıkla 
başarmıştır. Başlangıçta sadece alüminyum metal 

levhaların cam fiber ve aramid fiber prepregler ile 
takviye edilmesiyle başlanan üretim çalışmaları 
alüminyuma alternatif diğer metal alaşımları ve 
alternatif takviye fazlarının kullanılmasıyla gelişmeye 
açık bir alan olma özelliğini hala korumaktadır. Şekil 
1’de mevcut ürünler ve üzerinde çalışmaların 
yürütüldüğü malzeme grupları görülebilmektedir. 
 

 

Şekil 1. Kullanılan metal alaşımına göre fiber metal 
lamine kompozitlerin sınıflandırılması [2]. 

 
Fiber takviyeli polimerik kompozitler mükemmel 
mekanik özellikleri, dayanıklılıkları, dikkate değer 
korozyon ve yorulma dirençleri sayesinde otomobil, 
havacılık, denizcilik ve inşaat sektörlerinden artan bir 
şekilde ilgi görmektedir. Bu kadar iyi özelliğin yanı sıra 
tabakalar arası zayıf özellikleri kullanım alanlarının 
genişlemesini kısıtlamıştır. Tabakalar arası zayıf 
özelliklere sahip olmalarının temel sebebi reçinelerin 
düşük mukavemete sahip olmaları ve gevrek 
olmalarıdır. Fiber takviyeli polimerik kompozitlerin bu 
zayıf özellikleri bazı uygulamalarda malzeme 
performansını etkilemekle kalmaz, adhezif bağlantıların 
performansını da etkiler [3]. 
 
Tabakalar arası kesme gerilmeleri, fiber metal lamine 
kompozitlerde delaminasyonun ana nedenidir [4]. Bu 
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nedenle, tabakalar arası kesme mukavemeti, kırılma 
tokluğu ve kırılma mukavemetinin iyileştirilmesi, 
delaminasyonların başlangıcını ve ilerlemesini 
azaltmaya yardımcı olacaktır [5]. Polimer reçinelerin 
tabakalar arası özelliklerini arttırmanın en etkili 
yollarından biri, bu reçinelere nanopartiküllerin dahil 
edilmesiyle elde edilebilir [3]. 
 
Nano partiküllerin kullanımıyla reçinelerin ve 
yapıştırıcıların güçlendirilmesi ve sertleştirilmesinde 
elde edilebilecek olan güçlendirmeden yararlanmak 
için, arayüz kusurlarının kohezif modda 
gerçekleştiğinden ve dolayısıyla uygun koşulların 
sağlandığından emin olunmalıdır [3].  
 
Grafen nanopartiküllerinin, fiber metal lamine 
kompozitlerin tabakalar arası kesme mukavemetini 
arttırmada çok etkili olduğu gözlemlenmiştir [3]. 
 
Dolayısıyla yukarı da bahsi geçen olumlu katkılarından 
dolayı bu çalışmada da nano partikül takviyesinin fiber 
metal lamine kompozitlerde uygulanabilirliği 
araştırılmak istenmiştir. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 

 
2.1. Malzeme Üretimi 
 
Bu çalışmada lamine kompozit malzemeler; 0.8 mm 
kalınlığında 2024 T3 alüminyum levha ve aralarında 2 
kat karbon fiber kumaş takviyesi olacak şekilde Al/KF 
0°-KF 0°/Al/ KF 0°-KF 0°/Al istif sırasına göre 
üretilmiştir. Bu kompozit malzemede kullanılan karbon 
fiber kumaş yönsüzdür (unidirectional). Fiber 
doğrultuları alüminyum levhanın hadde yönüne paralel 
olacak şekilde takviye edilmiştir. Üretilen kompozitin 
istif sırası ve sembolik gösterimi Şekil 2’ de 
görülmektedir....... 
 

 

Şekil 2. 2024 T3 Alüminyum matrisli Epoksi Karbon 
Fiber takviyeli lamine kompozitin sembolik gösterimi. 

 
Lamine kompozit üretiminde hafifliği, dayanımı, iyi 
korozyon direnci gibi üstün özelliklerinden dolayı 2024 
T3 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Laminasyon 
öncesi alüminyum levhaların yüzeyleri 120’lik 
zımparayla pürüzlendirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu 
işlem sonrası yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmış olup 
Ra değeri 2µ bulunmuştur. 2024 alüminyum alaşımına 
ait genel özellikler tablo 1’de görülmektedir. 
 

Tablo 1. 2024 Al-alaşımının çeşitli ısıl işlem 
koşullarındaki mekanik özellikleri [6]. 

 

Metal levhaların arasında takviye elemanı olarak 
kullanılan tek yönlü karbon fiber kumaş 12k karbon 
elyaf ipten üretilmiş olup yüksek performans, tek yönde 
rijitlik ve mukavemetin gerektiği uygulamalarda tercih 
edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan bazı termoset ve 
termoplastik reçinelerin mekanik özellikleri ve 
maliyetleri tablo 2’de görülmektedir. 
 

Tablo 2. Yaygın olarak kullanılan bazı termoset ve 
termoplastik reçinelerin mekanik özellikleri ve 

maliyetleri [3]. 

 
 
Grafen nano partikül takviyeli lamine kompozit 
malzeme üretimi için kullanılacak epoksi reçineye nano 
partikül takviyesi Three Roll Mill cihazında 
gerçekleştirilmiştir. Epoksi reçineye ağırlıkça %0.05 
grafen eklenmiş ve karışım three roll mill cihazının 
merdanelerinin arasından geçirilerek nano partiküllerin 
epoksi içerisinde homojen dağılımı sağlanmıştır. Bu 
işlem Şekil 3’te görülmektedir. 
 

 

Şekil 3. Three Roll Mill Cihazı. 
Bu çalışmada kullanılan grafen bir atom kalınlığında, 
2D yapıda olan tabaka halindeki bir Karbon 
allotropudur. Karbon atomlarının iki boyutlu altıgen bir 
yapıda dizilmiş bu formu Grafene olağanüstü özellikler 
sağlamaktadır [8]. 
 
Laminasyon için gerekli bütün hazırlıklar  
tamamlandıktan sonra malzemeler sıcak presleme 
cihazında 80°C sıcaklıkta ve 1 ton basınç altında 3 saat 
süreyle kürleme işlemine tabi tutulmuştur. Kürlenme 
rejimine ait grafik Şekil 3.’te görülmektedir. 3 saatin 
ardından sıcak presleme cihazından alınan malzeme 
24 saat süreyle de oda sıcaklığında kürlenmeye 
bırakılmıştır. Kürlenme rejimine ait grafik Şekil 4’te 
görülmektedir. 
 
Hazırlanan lamine kompozit, Sıcak Presleme Cihazında 
80°C sıcaklıkta ve 1 ton basınç altında 3 saat süreyle 
kürleme işlemine tabi tutulmuştur. Kürlenme rejimine ait 
grafik Şekil 3.’te görülmektedir. 3 saatin ardından sıcak 
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presleme cihazından alınan malzeme 24 saat süreyle 
de oda sıcaklığında kürlenmeye bırakılmıştır. Kürlenme 
rejimine ait grafik Şekil 4’te görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. Epoksi Reçineli Lamine kompozit kürlenme 

rejimi grafiği. 
 

2.2. Çekme Testi 

Üretilen lamine kompozitlerin mekanik özelliklerinin 
tayin edilebilmesi için çekme testi uygulanmıştır. 
Çekme testi ASTM D3039’a göre Karabük Üniversitesi 
Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nde bulunan MTS marka 100 kN’ luk çekme 
cihazında 1 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir. 
Her lamine kompozit plakasından 1x10 cm ebatlarında 
3 adet çekme numunesi çıkarılarak testler 
gerçekleştirilmiştir. Çekme testi numuneleri hassas 
kesme cihazında ana plakadan kesilerek elde edilmiştir. 
Bu işleme ait görsel Şekil 5’ te görülmektedir. 
 

 

Şekil 5. Çekme testi görseli. 
 

2.3. Kesme Dayanımı Testi 
 
Epoksiye grafen nano partikül ilavesinin tabakalar arası 
kesme dayanımına etkisinin tayin edilebilmesi için 
kesme dayanımı testi uygulanmıştır. Kesme dayanımı 
testi ASTM D1002’ ye göre Karabük Üniversitesi Demir 
Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nde bulunan MTS marka 100 kN’ luk çekme 
cihazında 1 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir. 
Bu işleme ait görseller Şekil 6’ da görülmektedir. 
 

 

Şekil 6. Kesme dayanımı testi numuneleri. 
 
2.4. SEM ve Optik Analiz 
 
Numunelerin hasara uğramadan önceki hallerinin ara 
yüzey incelemeleri ve gerçekleştirilen çekme testi ve 
kesme dayanımı testi sonrası her iki grup numunede 
ara yüzey incelemesi için Karabük Üniversitesi Demir 
Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nde bulunan Carl Zeiss taramalı elektron 
mikroskobu ve NIKON Shuttle Pix portatif stereo 
mikroskop kullanılmıştır.  
 

3. Deney Sonuçları 
 
3.1. SEM ve Optik Analiz Görüntüleri 
 
Üretim ve mekanik testler sonrası yapılan optiksel 
incelenmelerde görülmüştür ki katkısız epoksili 
kompozitte çekme testi sonrası metal ve fiber takviye 
arasındaki delaminasyonlar nano partikül takviyeli 
kompozite göre çok bariz şekilde görülmektedir (Şekil 
7). Kesme dayanımı testi sonrası metal yüzeylerin 
incelenmesi neticesinde elde edilen bulgular şöyledir; 
her iki grup kompozit malzemede de hasar 
mekanizması kohezif modda gerçekleşmiştir [1]. Her iki 
kompozitte de metal yüzeyinde epoksinin ıslatma 
derecesinin ve yapışmasının iyi olduğu görülmektedir. 
Fakat nanopartikül takviyeli kompozitin metal yüzeyinde 
fiber kalıntılarının varlığı (Şekil 8), kimyasal kilitlenme 
ve çatlak örtme mekanizmalarının etkili olduğu ve bu 
sayede mekanik ve adhezif özelliklerde iyileşmeye 
sebep olduğu gözlemlenmiştir. 
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Şekil 7. A. Katkısız Epoksili kompozitin çekme testi 
sonrası 40X’teki ara yüzey görüntüsü, B. Grafen ilaveli 

kompozitin çekme testi sonrası 40X’teki ara yüzey 
görüntüsü. 

 

 

Şekil 8. A. Katkısız epoksili kompozitin metal yüzeyinin 
ve B. Grafen ilaveli kompozitin metal yüzeyinin kesme 
dayanımı testi sonrası 20X’teki ara yüzey görüntüleri. 

 
Kompozitlerin SEM incelemesi sonucunda da 
görülmüştür ki nano partikül takviyesi fiber ve reçine 
arasında ve metal fiber ara yüzeyinde gözle görülür 
iyileştirmeye sebep olmuştur. Şekil 9’ da katkısız 
epoksili kompozitte metal fiber ve fiber reçine 
arasındaki kısmi delaminasyonlar açıkça görülmektedir. 

 

 

Şekil 9. Fiber metal lamine kompozitlerin 250 
büyütmedeki ara yüzey görüntüleri, A. Katkısız epoksili 

kompozit, B. GNP takviyeli kompozit. 

 
3.2. Çekme Testi Sonuçları 

 
Her gruptan üç adet numuneye çekme testi uygulanmış 
ve elde edilen sonuçların ortalamalarına göre 2024 T3 
+ Karbon Fiber + Epoksi lamine kompozit malzemenin 
çekme dayanımı 955,03 MPa, 2024 T3 + Karbon Fiber 
+ (Epoksi ve Grafen) lamine kompozitin çekme 
dayanımı ise 1011.66 MPa olarak tespit edilmiştir. 
Çekme testi sonuçları Şekil 11’ de görülmektedir. 
 
Sydlik ve arkadaşları (2013), yapmış oldukları 
çalışmada epoksi reçineye %1 oranında karbon nano 
tüp (epCNT2) ilavesinin çekme dayanımında yaklaşık 
% 50 oranında iyileştirme sağladığını gözlemlemişlerdir 
[9]. 
 
Epoksi matrise eklenen nano partikül takviyeler eğer 
matris içerisinde homojen bir şekilde dağıtılabilirse 
matris içerisinde oluşmaya başlayan bir çatlağın 
ilerlemesini çatlak örtme (crack bridging) olarak tabir 
edilen olayla yavaşlatabilir ve bu sayede adhezif 
özelliklerde iyileşme sağlayabilir. Dolayısıyla bu 
çalışmada elde edilen nano partikül takviyesiyle 
malzemenin çekme dayanımında meydana gelen artış 
bu duruma bağlanabilir. Bu mekanizma sembolik olarak 
şekil 10’ da görülmektedir.  
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Şekil 10 . Nanopartikül takviyeli epoksi matriste çatlak 
morfolojisi [10]. 

 

 

Şekil 11. Çekme testi sonuçları. 
 

3.3. Kesme Dayanımı Testi Sonuçları 
 
İlgili standarda göre iki metal levha arasına tek katlı 
fiber ve epoksi katmanı kullanılarak elde edilen her 
grup için üç adet numune teste tabi tutulmuş ve 
ortalama sonuçları alınmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre katkısız epoksiyle üretilen numunenin kesme 
dayanımı 34,76 MPa, grafen ilaveli epoksi ile üretilen 
numunenin kesme dayanımı ise 37,73 MPa olarak 
tespit edilmiştir. Kesme dayanımı testi sonuçları şekil 
12’ de görülmektedir. 
 
Panta ve arkadaşları (2016), yapmış oldukları 
çalışmada epoksi matris içerisine %0.5 oranında GNPs 
ilavesinin katlama kesme dayanımında yaklaşık %49 
iyileştirme sağladığını gözlemlemişlerdir [12]. 
 
Sydlik ve arkadaşları ise (2013), ağırlıkça %0.5 CNT 
ilave edilmiş epoksi reçineli bağlantıların katlama 
kesme dayanımının katkısız reçineli bağlantılardan 
%14 ve %7 daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir [10]. 
Dolayısıyla literatürde elde edilen bulgular bizim yapmış 
olduğumuz çalışma ile de paralellik göstermektedir ve 
desteklemektedir. 
 

 

Şekil 12. Kesme dayanımı test sonuçları. 
 

4. Genel Sonuçlar  
 
Bu çalışmada 0.8 mm kalınlığında 2024 T3 kalite 
alüminyum levhalar, tek yönlü karbon fiber kumaş ve 
epoksi reçine kullanılarak 3/2 istif sırasına göre fiber 
metal lamine kompozitler üretilmiştir. Epoksi reçineye 
grafen nano partikül ilavesinin mekanik özellikleri ne 
yönde etkileyeceği düşüncesiyle yola çıkılan bu çalışma 
neticesinde ortaya çıkan sonuçlar aşağıda verilmiştir; 
 
- Ağırlıkça % 0.05 grafen ilave edilmiş epoksi ile 
üretilen lamine kompozit malzemenin katkısız epoksi ile 
üretilen kompozit malzemeye göre çekme dayanımında 
yaklaşık %6 artış,  
 
- Tabakalar arası kesme dayanımında ise yaklaşık %9 
artış meydana geldiği yapılan testler sonucunda 
gözlemlenmiştir.  
 
- Optiksel ve taramalı elektron mikroskobu ile yapılan 
ara yüzey incelemesinde gözlemlenen durum ise, 
epoksiye grafen nano partikül ilavesinin literatür 
incelemesiyle de örtüşecek şekilde fiber ile nano 
partiküller arasında meydana gelen kimyasal kilitlenme 
ve çatlak örtme mekanizmaları sayesinde mekanik ve 
adhezif özelliklerde iyileşmeye sebep olduğu 
gözlemlenmiştir. 
 
Destekleyen Birim: Bu yayın Karabük Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
KBU-17-DR-203 numaralı projeyle desteklenmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada WE43-xZn (x=0, 0.5, 1.0) magnezyum 
alaşımlarının döküm ve ekstrüzyon sonrası mikroyapı 
ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Alaşımlar düşük 
basınçlı döküm sistemi ile üretilmiştir. Alaşımlara 
525°C’de 8 saat yapılan çözeltiye alma ısıl işleminin 
ardından  375°C’de 16:1 ekstrüzyon oranında ve 0,3 
mm/s hızında ekstrüzyon işlemi uygulanmıştır. 
Mikroyapı sonuçlarına göre, artan Zn miktarı ile birlikte 
WE43 alaşımlarında bulunan ana intermetalik fazlar 
olan Mg41Nd5 ve Mg24Y5’in yanısıra Zn’ca zengin 
(Mg,Zn)3RE (Rare Earth-Nadir toprak elementi) 
fazlarının da oluşmaya başladığı ve Zn içeren 
alaşımlarda LPSO (uzun periyotlu istifleme düzeni) 
yapılarının mevcut olduğu gözlenmiştir. Vickers sertlik 
testi sonuçlarına göre, döküm, çözeltiye alma ve 
ekstrüzyon sonrası sertlik değerleri, artan Zn elementi 
ilavesi ile birlikte artış göstermiştir. Çekme testleri 
sonuçlarında, döküm konumunda Zn ilavesi ile beraber 
akma mukavemetinin arttığı, çekme mukavemeti ve 
%uzama değerleri için ise %0.5’e kadarki Zn ilavesinde 
artış meydana geldiği görülmüştür. %1.0 Zn ilavesinde 
ise değerlerin %0.5 Zn’lu alaşıma göre bir miktar düşüş 
gösterdiği fakat %0 Zn ilaveli alaşıma göre daha yüksek 
değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Ekstrüzyon 
sonrası çekme testlerinde ise Zn ilavesiyle birlikte 
akma, çekme ve % uzama değerlerinin tümünde artış 
gözlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: WE43, Mikroyapı, Zn, İntermetalik, 
LPSO yapısı 

 
Abstract 
 
In this study, the microstructure and mechanical 
properties of as cast and as extruded WE43-xZn (x=0, 
0.5, 1.0 wt.) magnesium alloys were investigated. The 
alloys were produced by low-pressure casting method. 
The alloys were extruded at a speed of 0.3 mm/s and 
extrusion rate of 16:1 at 375°C after the solution 
treatment at 525°C for 8 hours. The microstructure 
results showed that besides Mg41Nd5 and Mg24Y5 

intermetallic compounds observed in WE43 alloys, Zn-
rich intermetallics as (Mg,Zn)3RE were also originated 
in structure with the increased content of Zn. 
Furthermore LPSO (Long-period stacking ordered) 
structure was found inside the Mg-grains in Zn added 
WE43 alloys. As a result of Vickers harness tests, the 
hardness values increased by the raising Zn content as 
cast, solution treated and extruded status. It has been 
observed that yield strength increases by addition of  
Zn content and 0.5 wt % Zn addition brings 
improvements to ultimate tensile strength and 
elongation values, but by 1.0 wt. % Zn added WE43 

alloys shows a slightly decrease for UTS and EL%. 
compared to WE43-0.5Zn alloy as cast alloys. It is seen 
that all mechanical values increases by the raising Zn 
as extruded alloys.  
 
Keywords: WE43, Microstructure, Zn, Intermetallics, 
LPSO structure 
 

1. Giriş 
 
Mg-nadir toprak elementi (Mg-RE) alaşımları en hafif 
malzemelerden biri olarak, oda sıcaklığı ve yüksek 
sıcaklıklardaki üstün mekanik özelliklerine bağlı olarak 
otomotiv ve havacılık sanayinde gittikçe daha fazla 
kullanım alanı bulmaktadır [1]. Nadir toprak elementleri, 
alaşımların yüksek-sıcaklık mekanik özellikleri ve 
sürünme dayanımını iyileştirmede önemli bir rol 
oynarlar. Mg-RE alaşımlarına Zn, Cu veya Ni’in belli bir 
oranda ilavesi (RE: Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er veya Tm) ile 
oluşan LPSO yapısı, Mg alaşımlarının mekanik 
özelliklerini iyileştirme konusunda yeni yaklaşımlar 
geliştirilmesini sağlamıştır [2]. Li ve arkadaşları 
yaptıkları bir çalışmada [3] LPSO yapısının hacimsel 
oranının %20.3’ün altındaki oranlarda olması halinde 
Mg-Zn-Y alaşımının mekanik dayanımını arttırdığını ve 
alaşımı mukavemetlendirmede artı bir rol oynadığını 
belirtmişlerdir. Bunun yanısı sıra Chen ve arkadaşları 
[5] (0001) bazal kayma düzleminin oda sıcaklığında 
deformasyon üzerinde etkin olduğunu ve LPSO 
arayüzeyi (0001) düzlemine paralel olduğu için bazal 
kaymayı engelleyerek, bazal olmayan kaymayı aktive 
etmek için daha fazla yük uygulamak gerektireceğinden 
dolayı mukavemeti arttırdığını belirtmişlerdir. 
 
Abe ve arkadaşları [4] LPSO yapısının α-Mg taneleri 
içindeki oluşumunun, sıkı paket bir düzlemde istif 
hatalarının oluşmaya başlaması ve hatalı düzlemlere ve 
bu düzlemlerin bitişik düzlemlerine Zn ve RE 
atomlarının yerleşmesi olmak üzere 2 aşamada 
gerçekleşeceğini öne sürmüşlerdir. 
 
Öte yandan Zhang ve arkadaşları [2] tarafından yapılan 
bir çalışmada, Zn’ca zengin çubuksu ve iri ötektiklerin 
çekme mukavemeti ve % uzama değerlerini olumsuz 
etkilediği belirtilmiş olup bununla ilgili olarak yapılan 
Tahreen ve Chen tarafından [6] yapılan başka bir 
çalışmada yüzeyde oluşacak herhangi bir çatlağın, 
Zn’ca zengin iri intermetalik fazın α-Mg ile oluşturduğu 
ötektik faz boyunca dallanarak ilerleyeceği ve yorulma 
dayanımı da olumsuz etkileyeceği öne sürülmüştür. 

 
Literatürde Mg-4Y-3Nd-0.5Zr bileşimindeki WE43 serisi 
alaşımlara Zn ilavesinin mikroyapı ve mekanik özellikler 
üzerindeki etkisini hem döküm hem de ekstrüzyon 
şartlarında inceleyen ve mukayese eden yeterli sayıda 
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çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Mg-4Y-3Nd-
0.5Zr bileşimindeki WE43 alaşımına ağ.% 0., 0.5 ve 1.0 
oranlarında ilave edilen Zn elementiyle üretilen 
alaşımların mikroyapı ve mekanik özelliklerinin 
kıyaslanması amaçlanmıştır.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Alaşımların üretiminde %99.9 saflıkta Mg ve Zn metali, 
Mg–30Y, Mg–25Nd, Mg–30Zr master alaşımları 
kullanılmıştır. İlk olarak Mg külçelerinin sürekli argon 
beslemesi yapılan kapalı bir sistem içerisinde 750°C’de 
ergitme işlemi gerçekleştirilmiş yarım saat bekletildikten 
sonra alaşımlama aşamasına geçilmiştir. Düşük 
basınçlı (2 bar) döküm yöntemi kullanılarak, önceden 
kalıp ısıtma fırınında 300°C’ye ısıtılmış 34 mm çap ve 
190 mm uzunluğundaki metal kalıplara döküm 
yapılmıştır. Alaşımlama sırasında fırın içerisine ve 
döküm öncesinde kalıplara CO2 (99 hac.%) ve SF6 (1 
vol%) gaz karışımı verilerek koruyucu atmosfer 
sağlanmış ve sıvı metalin basınç yolu ile yükseltilerek 
kalıpları doldurması sayesinde daha ince taneli ve 
temiz bir mikroyapı elde etmek hedeflenmiştir. Şekil 
1’de üretimi yapılan ingotlarlardan birini bütün halde ve 
kesilmiş olarak gösteren bir görüntü verilmiştir. 
 

 
a. 
 

 
b. 

Şekil 1. Düşük basınçlı döküm yöntemiyle üretimi 
gerçekleştirilen WE43 ingot görüntüleri a. bütün halde, 

b. kesilmiş durumda. 
 
Ekstrüzyon öncesinde, döküm yapısında yoğun 
miktarda oluşan intermetalik fazların çözünmesini 
sağlamak ve bileşim farklılıklarını gidermek alaşım 
numunelerine ısıl işlem fırınında 525°C’de 8 saat süre 
ile çözeltiye alma işlemi uygulanmış ve numuneler 
fırından çıkar çıkmaz oda sıcaklığındaki suya 
daldırılmıştır. Bu işlem öncesinde ısıl işlem sırasında 
oksidasyondan kaçınmak için numuneler aluminyum 
folyoya sarılmış ve SiO2+Grafit tozu karışımı içerisine 
gömülmüştür.  
Çözeltiye alma işlemi sonrası 32 mm çap ve 30 mm 
yüksekliğindeki silindirik numunelere 375 °C’de 16:1 
ekstrüzyon oranında ve 0,3 mm/s hızında ekstrüzyon 
işlemi uygulanarak 8 mm çapında çubuklar elde 
edilmiştir. Şekil 2’de ekstrüzyon işleminin 
gerçekleştirildiği düzenek ve ekstrüzyon sırasında 
kalıptan çıkan çubuğun görüntüsü gösterilmiştir. 
 

 
a. 
 

 
 

Şekil 2. Ekstrüzyon düzeneği a. ekstrüzyon öncesi 
biyetin görünümü b. ekstrüzyon sonrası kalıptan çıkan 

çubuğun görünümü. 
 
Üretilen alaşımların kimyasal bileşimleri XRF (X-Işınları 
Floresans) yöntemiyle Rigaku ZSX Primus II marka 
cihaz kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
Çizelge 1’de verilmiştir.  
 
Çizelge 1. Deneylerde kullanılan alaşımların kimyasal 

bileşimleri 

Alaşım 
Kimyasal Bileşim (ağ.%) 

Y Nd Zr Zn Mg 

WE43 3.94 2.88 0.62 - Kalan 

WE43-0.5 Zn 3.89 2.95 0.70 0.53 Kalan 

WE43-1.0 Zn 3.90 2.91 0.68 0.96 Kalan 

 
Alaşımlarda bulunan fazların saptanması ise XRD (X-
Işınları Kırınım) cihazı ile sağlanmıştır. Mikroyapısal 
incelemeleri yapılacak numunelerin dağlama işlemi  için 
6 g pikrik asit, 5 ml asedik asit, 10 ml saf su ve 100 ml 
etil alkolden oluşan dağlama çözeltisi kullanılmıştır. 
 
Alaşımların mikroyapı görüntüleri Leica marka optik 
mikroskop (OM) ve Carl Zeiss marka Taramalı Elektron 
Mikroskobu (SEM) kullanılarak elde edilmiştir. Tane 
boyutu ölçümleri ASTM E112-13 standardına göre 
lineer kesişim yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Fazların 
hacimsel oranları görüntü analiz programı kullanılarak 
hesaplanmıştır.  
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Sertlik değerleri, FV-700 model FUTURE-TECHCOPP 
marka dijital Vickers sertlik ölçme cihazı kullanılarak 
49N yük altında her numuneden alınan 10 sertlik 
değerinin ortalaması alınarak belirlenmiştir. 5 mm 
çapında hazırlanan çekme numunelerinin çekme 
testleri Zwick/Roell Z600 universal test cihazında oda 
sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Her bir test en az 3 kez 
tekrarlanarak ortalama değer baz alınmıştır. 
 

3. Sonuçlar ve Değerlendirme  
 
3.1. XRD Sonuçları 
 
Döküm sonrasında, WE43 ve WE43-1.0 Zn 
alaşımlarının XRD desenleri Şekil 3’de verilmiştir. 
Görüldüğü gibi her iki alaşımdaki Mg41Nd5 ve Mg24Y5 
fazlarının yanı sıra ağ. %1.0 Zn içeren WE43 
alaşımında ayrıca, XRD standart kartlarında 
tanımlanamayan fakat literatürdeki bazı çalışmalarda 
[7] Zn’ca zengin (Mg,Zn)3RE fazına ait olduğu belirtilen 
pikler görülmüştür. 
 

 
Şekil 3. WE43-0Zn ve WE43-1.0 Zn alaşımlarının XRD 

sonuçları. 
 

3.2. Mikroyapı Sonuçları 
 
Şekil 4’de WE43-xZn alaşımlarının döküm 
konumundaki OM mikroyapı görüntüleri verilmiştir. 
Alaşımlar incelendiğinde yapının α-Mg taneleri ve tane 
sınırlarındaki intermetalik fazlardan oluştuğu 
gözlenmiştir. XRD sonuçları ışığında WE43 alaşımında 
tane sınırlarındaki fazların Mg-RE (Y, Nd) 
intermetalikleri olduğu düşünülmekte olup literatürde 
yapılan bazı çalışmalar bu fazların Mg41Nd5, Mg24Y5 
[2,8] ve Mg14Nd2Y olduğu belirtilmiştir. Zn ilavesiyle 
birlikte tane sınırlarında WE43 alaşımındaki yapıların 
yanı sıra açık gri kontrastta ve Zn ilavesiyle artan 
yoğunlukta farklı intermetalik fazlar tespit edilmiştir. Bu 
fazların Mg-Zn-RE alaşımlarını inceleyen bir çalışmada 
[7] (Mg,Zn)3RE intermetaliği olduğu öne sürülmüştür. 
Bunun yanı sıra Zn ilavesiyle birlikte yapıda LPSO 
yapısının görülmeye başladığı ve Zn oranın artmasına 
paralel olarak bu fazın daha fazla oranda yapıda yer 
aldığı tespit edilmiştir (Şekil 4.c). Çizelge 2’de 
alaşımların döküm konumunda tane boyutu, 
intermetalik faz oranı ve % LPSO yapısı açısından 
kıyaslamaları verilmiştir. Bu sonuçlara göre Zn 
ilavesiyle beraber tane boyutunun hafif bir düşüş 
gösterdiği görülmüştür. Bu durumun Zn ilavesi ile 
beraber tane sınırlarında artış gösteren intermetalik 
oranı ile ilişkili olduğu ve intermetaliklerin tane sınırı 
hareketini engelleyerek tane kabalaşmasını önlediği 
için WE43-1.0Zn alaşımının en ince taneli yapıya sahip 
olduğu düşünülmektedir. Yine Çizelge 2’de LPSO 

fazının Zn içermeyen WE43 alaşımında bulunmadığı, 
ağ. 0.5% Zn ilavesiyle beraber yapıda yer almaya 
başladığı ve ağ. %1.0 Zn içeren WE43 alaşımında ise 
en yüksek değerde olduğu görülmektedir. Şekil 5’de ise 
yapılan SEM incelemesine göre alaşımların döküm 
konumunda içerdiği fazlar ve bu fazlardan alınan EDX 
analizi noktaları verilmiştir. Çizelge 3’de EDX analizi 
alınan noktalara bakıldığında WE43 alaşımındaki A, B 
ve D noktalarının Nd ve Y’ca zengin Mg-RE bileşikleri 
olduğu gözlenmiştir. Bu fasetli veya dallanmış şekilde 
görülen koyu gri kontrasttaki fazların morfolojileri ve 
EDX analizleri dikkate alındığında  Mg41Nd5 veya 
Mg14Nd2Y olabileceği, C noktasıyla gösterilen küçük 
boyutlu, kübik ve beyaz kontrasttaki fazın ise Mg24Y5 
intermetaliği olduğu tespit edilmiştir. Ağ.%1.0 Zn içeren 
WE43 alaşımından alınan EDX analizi sonuçlarında, 
koyu gri kontrasttaki fazlardan alınan E ve I noktalarının 
nispeten düşük oranda Zn çözündüren Mg-Nd-Y 
intermetalikleri olduğu, açık gri kontrasttaki fazlardan 
alınan F, G ve H noktalarının ise Zn’ca zengin olduğu 
görülmüş olup (Mg,Zn)3RE intermetalikleri olduğu tespit 
edilmiştir. 

 

  
a.                                    b. 

   
      c. 

Şekil 4. Döküm konumunda; a. 0 Zn, b. 0.5 Zn ve c.1.0 
Zn içeren WE43 alaşımlarının OM görüntüleri 

 
Çizelge 2. Alaşımların döküm konumundaki ortalama 
tane boyutu, intermetalik faz oranı, LPSO faz oranı 

Mikroyapı WE43 
WE43-
0.5 Zn 

WE43-
1 Zn 

Ort.tane byt(µm) 28 27 24 

İnter. faz oranı% 
(%) 

4,6 10,12 13,13 

LPSO oranı% 
%%%(%) 

- 3,1 7,6 

 

  
a.                                    b. 

Şekil 5. Döküm konumunda; a. 0 Zn ve b.1.0 Zn içeren 
WE43 serisi alaşımların SEM görüntüleri. 

A 

B 

C 

D 

E F 

G 

H 

I 

LPSO

OOO
o 
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Çizelge 3. Alaşımların döküm konumunda alınan EDX 

sonuçları 

EDX 
Sonuçları 

(% at.) 
Mg Y Nd Zr  Zn 

A 94.32 2.91 2.51 0.26 - 

B 89.09 3.30 7.61 - - 

C 35.76 57.73 5.37 1.15 - 

D 95.33 2.40 2.28 - - 

E 82.46 4.77 7.05 - 5.72 

F 78.02 5.17 6.81 - 10.00 

G 78.03 5.25 5.98 0.38 10.36 

H 63.97 7.43 8.77 0.08 19.75 

I 87.38 4.41 4.30 - 3.90 

 
Şekil 6’da çözeltiye alma işlemi sonrasında alınan OM 
mikroyapı görüntüleri verilmiştir. Görüldüğü gibi WE43 
alaşımında döküm konumunda tane sınırlarında 
bulunan intermetaliklerin çok büyük bir kısmı 
çözünmüştür. Zn içeren WE43 alaşımlarında ise Zn’ca 
zengin ötektik fazlar çözünmeden veya çok az 
çözünerek yapıda kalmıştır. Zhang ve arkadaşlarının [2] 
yaptıkları çalışmada buna benzer bir sonuç elde edilmiş 
ve Zn’nun, RE (Y, Nd) elementlerinin katı 
çözünürlüğünü azaltmış olabileceği ifade edilmiştir. 
Tane boyutları ise her üç alaşım için de tane sınırı 
fazlarının çözünmesine bağlı olarak tane sınırı hareketi 
için bir engel kalmadığından dolayı döküm konumuna 
göre artış göstermiştir. Zn içeren alaşımların döküm 
konumunda gözlenen LPSO yapılarının çözeltiye alma 
sonrası görülmemesinin ise çözeltiye alma sonrası hızlı 
soğutma yapılması nedeniyle elementlerin difüzyonuna 
yeterli kadar zaman bulamaması olduğu 
düşünülmektedir. 

 

  
a.          b. 

 
   c. 

Şekil 6. Çözeltiye alma ısıl işlemi sonrası; a. 0 
Zn, b. 0.5 Zn ve c.1.0 Zn içeren WE43 serisi alaşımların 

OM görüntüleri. 
 

Şekil 7’deki SEM görüntülerinde görülen A-D 
noktalarından alınan EDX analizleri Çizelge 4’de 
verilmiştir. Bu sonuçlara göre WE43 alaşımında 
çözünmeden kalan çok az miktardaki kübik ve beyaz 
bileşiklerin Yittrium’ca zengin Mg24Y5 fazı olduğu tespit 
edilmiştir. Zhang ve arkadaşları [2] bu fazın 
çözünmeden yapıda kalabilmesinin sebebi olarak fazın 
yüksek termal kararlılığı olduğunu belirtmişlerdir. 
WE43-1.0Zn alaşımında çözünmeden kalan iri ötektik 
fazın ise Zn’ca zengin Mg-Zn-RE ötektiği olduğu tespit 
edilmiştir. 

  
a.                                     b. 

Şekil 7. Çözeltiye alma ısıl işlemi sonrası; a. 0 Zn ve 
b.1.0 Zn içeren WE43 serisi alaşımların SEM 

görüntüleri. 

 
Çizelge 4. Alaşımlardan çözeltiye alma ve su verme 

sonrası alınan EDX sonuçları 

EDX 
Sonuçları 

(% at.) 
Mg Y Nd Zr  Zn 

A 17.64 74.40 7.78 0.18 - 

B 65.75 6.17 11.52 0.27 16.29 

C 66.23 7.12 9.86 0.20 16.60 

D 97.94 1.10 0.19 0.07 1.78 

 
Alaşımların ekstrüzyon sonrası OM mikroyapı 
görüntüleri Şekil 8’de görülmektedir. Ekstrüzyon işlemi 
sırasında gerçekleşen rekristalizasyona bağlı olarak 
tane boyutlarının oldukça inceldiği ve işlem sırasında 
ekstrüzyon yönünde çökelmiş olan intermetalik 
bantlarının olduğu gözlenmiştir. Aynı zamanda Zn’ca 
zengin iri ötektiklerin ekstrüzyon yönünde kırılarak 
uzadığı belirlenmiştir. Mikroyapılarda dikkat çeken bir 
başka husus da WE43-1.0Zn alaşımının yapısında 
yoğun miktarda LPSO yapısı gözlenmiş olmasıdır. 
Bununla ilgili olarak, Abe ve arkadaşları [4] Mg-9Gd-3Y-
1.5Zn-0.8Zr alaşımı üzerinde yaptıkları bir çalışmada 
LPSO yapısının çekirdeklenmesi ve büyümesi için etkin 
rol oynayan mekanizmaların istif hatalarının oluşumu ve 
Mg, Zn ve RE elementlerinin difuzyonu için uygun 
koşulların oluşması olduğunu belirtmişlerdir. Bundan 
dolayı sıcak ekstrüzyon işlemi sırasında lokal gerilme 
alanlarının oluşması ve böylelikle istif hatalarının 
tetiklenmesinin yanında difuzyon için yeterli sıcaklıklara 
da çıkılması nedeniyle, Zn ilavesinin de artmasına bağlı 
olarak WE43-1.0Zn alaşımının ekstrüzyon sonrası 
mikroyapısında büyük oranda LPSO fazı oluştuğunu 
söylemek mümkündür. Şekil 9’da ekstrüzyon 
yapılarının SEM görüntüleri üzerinden  alınan EDX 
noktaları ve Çizelge 5’de de bu noktaların EDX 
sonuçları görülmektedir. Bu sonuçlara göre A ve E 
noktalarının Nd’ca zengin Mg41Nd5 fazına B, C ve D 
noktalarının ise Y’ca zengin Mg24Y5 fazına ait olduğu 
tespit edilmiştir. 

A 

B 

C 

D 
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a.                                   b. 

 
c. 

Şekil 8. Ekstrüze edilmiş durumda; a. 0 Zn, b. 0.5 Zn ve 
c.1.0 Zn içeren WE43 serisi alaşımların OM görüntüleri. 

 

  
a.                                   b. 

Şekil 9. Ekstrüze edilmiş durumda; a. 0Zn ve b.1.0Zn 
içeren WE43 serisi alaşımların SEM görüntüleri. 

 
Çizelge 5. Alaşımlardan ekstrüzyon sonrası alınan EDX 

sonuçları 

 
EDX 

Sonuçları 
(% at.) 

Mg Y Nd Zr  Zn 

A 92.60 2.00 5.40 - - 

B 45.13 52.15 2.17 0.82 - 

C 49.49 47.08 0.50 0.75 2.19 

D 45.45 51.47 - 3.29 - 

E 93.21 1.01 4.37 - 1.42 

F 98.44 0.92 -  -  0.64 

 
3.3. Sertlik Sonuçları 
 
Şekil 10’da alaşımların Vickers sertlik test sonuçları 
verilmiştir. 
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Şekil 10. WE43-xZn alaşımlarının Vickers sertlik 

değerleri. 
Görüldüğü gibi sertlik değerlerinde artan Zn bileşimi ile 
birlikte döküm ve ekstrüzyon konumunda artış 
gerçekleşmiştir. WE43-1.0Zn alaşımının sertliği döküm 
konumunda Zn ilavesi yapılmayan WE43 alaşımın 

sertliğine oranla yaklaşık %14’lük bir artış gösterirken 
ekstrüzyon sonrası bu iki alaşım arasındaki sertlik 
farkının da benzer şekilde %13 olduğu görülmüştür. Bu 
farkların WE43-1.0Zn alaşımında bulunan LPSO yapısı 
nedeniyle oluşmuş olabileceği öngörülmektedir. 
Alaşımlar kendi içlerinde işlem farkına göre 
incelendiğinde ise tüm alaşımlarda çözeltiye alma 
sonrası sertlik değerlerinin döküm konumundaki 
değerlere göre az da olsa düşüş gösterdiği ekstrüzyon 
sonrasında ise sırasıyla %37, %28 ve %38 oranlarında 
artış göstererek en yüksek değerlerini sergilediği 
görülmüştür. Çözeltiye alma sonrası sertlikteki az da 
olsa düşüşün tane büyümesine bağlı olabileceği; 
ekstrüzyon sonrasındaki büyük artışın ise hem tanelerin 
neredeyse tamamen rekristalize olarak incelmesi hem 
de kaba intermetaliklerin yapıda ince bir şekilde 
dağılması nedeniyle meydana gelebileceği 
varsayılmaktadır. 
 
3.4. Çekme Sonuçları 
 
Şekil 11’de WE43-xZn alaşımlarının döküm ve 
ekstrüzyon sonrası çekme testi sonuçları verilmiştir. 
Burada özelikle, ağ. %0.5’lik Zn ilavesinin hem döküm 
hem de ekstrüzyon sonrasında akma, çekme ve 
%uzama değerlerini arttırdığı göze çarpmaktadır. WE43 
alaşımına ağ. %0.5 Zn ilavesinin döküm konumunda 
akma dayanımını % 2, çekme dayanımını % 7 ve 
%uzama değerini % 41 oranında arttırdığı görülmüştür. 
WE43-1.0Zn alaşımı akma dayanımı açısında WE43-
0.5Zn alaşımına göre az da olsa avantajlı olmasına 
karşın (%3) çekme mukavemeti ve % uzama değeri 
açısından bir miktar düşüş sergilemiştir. Bu durumun 
WE43-1.0Zn alaşımındaki mikroyapı incelemesinde 
gözlenen çok büyük boyutlu Zn’ca zengin ötektikler 
(Şekil 7.b.) ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Çatlak 
başlangıcı olarak rol oynayabilecek herhangi bir 
mikroyapı hatasının bu tür iri ve dallanmış ötektikler 
içerisinde her yöne çok rahat ilerleyebileceği ve 
böylelikle malzemeyi beklenenden daha düşük yüklerde 
ve % uzamalarda hasara uğratabileceği 
öngörülmektedir.  
 
Ekstrüzyon konumundaki sonuçlara bakıldığında ise Zn 
bileşiminin artmasıyla tüm mekanik değerlerde bir artış 
söz konusu olduğu görülmektedir. En yüksek mekanik 
değerlere sahip WE43-1.0 Zn alaşımında Zn ilavesinin 
akma dayanımında % 8, çekme dayanımında ve % 
uzamada ise %11’lik bir artış sağladığı göze 
çarpmaktadır. Zn ilavesiyle meydana gelen bu artışın 
ekstrüze edilmiş yapıda oluşan LPSO fazlarının yanı 
sıra döküm konumundaki Zn’ca zengin iri ötektiklerin 
ekstrüzyon sırasında parçalanması ve mikroyapı 
açısından avantaja dönüşmesi olduğu düşünülmektedir 
 
Alaşımlar kendi içerisinde incelendiğinde ise ekstrüzyon 
konumunda döküm konumuna kıyasla tüm değerlerin 
artış sergilediği gözlenmiştir. Bu durumun öncelikle 
ekstrüzyon sonrasında yapının tamamına yakınının 
rekristalize olmuş ince tanelerden oluşması ve 
intermetalik fazların ekstrüzyon sırasında çok daha 
küçük boyutlarda yapıda çökelmesi ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 
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Şekil 11. WE43-xZn alaşımlarına ait a. döküm ve b. 
ekstrüzyon sonrası çekme test sonuçları. 

 

4. Genel Sonuçlar 
 
Döküm konumunda mikroyapısında α-Mg, Mg41Nd5, 
Mg24Y5 ve Mg14Nd2Y fazları gözlenen WE43-0Zn 
alaşımında, artan Zn bileşimiyle birlikte artan oranda 
Zn’ca zengin olan (Mg,Zn)3RE(Y,Nd) intermetaliği ve 
LPSO fazı görülmüştür. Çözeltiye alma ve su verme 
işleminden sonra WE43-0Zn alaşımında intermetalik 
fazların tamamına yakını çözünürken, Zn içeren WE43 
alaşımlarında (Mg,Zn)3RE intermetalikleri çözünmeden 
veya çok az çözünerek kalmış, LPSO fazları ise 
bozunuma uğrayarak yok olmuştur. Ekstrüzyon sonrası 
tüm alaşımlarda rekristalize olmuş çok ince taneli yapı 
ve ekstrüzyon yönünde uzamış intermetalik şeritleri 
gözlenmekle birlikte, Zn içeren WE43 alaşımlarında Zn 
içeriğine paralel şekilde artan oranda yoğun LPSO 
yapısı görülmüştür. 
 
Sertlik değerleri döküm, çözeltiye alma ve ekstrüzyon 
sonrası Zn bileşimi ile artış göstermiştir. WE43 
alaşımına ağ. %1.0 Zn ilavesi döküm konumunda %14, 
ekstrüzyon sonrası %13’lük sertlik artışını beraberinde 
getirmiştir. 
 
Akma dayanımı alaşımlarda Zn bileşimi arttıkça artış 
göstermiş, ağ. %1.0Zn ilavesi döküm ve ekstrüzyon 
sonrasında sırasıyla %5 ve %8’lik artış getirmiştir. 
Çekme dayanımı ve %uzama açısından döküm 
konumunda en iyi mekanik değerlere sahip alaşım 
WE43-0.5Zn olup, ekstrüzyon sonrası çekme dayanımı 
ve %uzama değerleri Zn bileşimi ile artan bir eğilim 
göstermiştir. Buna göre ağ.%1.0 Zn ilavesi ekstrüzyon 
sonrasında hem çekme dayanımı ve hem de %uzamayı 
yaklaşık olarak %11 oranında arttırmıştır. 
Destekleyen Kuruluş: Bu yayın Karabük Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
KBUBAP-17-DR-423 numaralı projeyle desteklenmiştir. 
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Özet 
 
Yenilenebilir kaynaklardan doğal dolgu malzemeleri ile 
polimerlerin takviye edilmesi çevre dostu malzeme elde 
etme açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada 
polipropilen polimeri içerisine atık portakal kabuğu 
ilavesi ile bir polimer kompoziti elde edildi. Katılan 
portakal kabukları hem karbonize edilmiş hem de 
edilmemiş olarak katılarak etkileri kıyaslandı. %10-20-
30 ve 40 oranlarında katılan portakal kabuğu tozları ve 
polipropilen çift vidalı ekstrüzyon makinesinde 
karışımları yapıdı ve enjeksiyon makinesinde test 
numuneleri basıldı. Elde edilen polimer kompozitinin 
elastiklik modülü, çekme mukavemeti, kopma 
mukavemeti, % uzama, Izod darbe mukavemeti, 
yoğunluk ve sertlik değerleri tespit edildi. Taramalı 
elektron mikroskobisi ile de mikroyapı analizleri yapıldı 
Anahtar kelimeler: Polipropilen, kompozit, portakal kabuğu, 
karbonize, mekanik özellikler  
 
Abstract 
 
Reinforcing polymers with natural filling materials from 
renewable sources is important for obtaining 
environmentally friendly material. In this study, a 
polymer composite was obtained by adding waste 
orange peel into the polypropylene polymer. The effects 
of joining orange peels were determined both by 
carbonized and uncarbonated. 10-20-30% and 40% 
orange peel powders and polypropylene twin screw 
extrusion machines were mixed and the test specimens 
were molded on the injection molding machine. 
Elasticity modulus, tensile strength, tensile strength,% 
elongation, Izod impact strength, density and hardness 
values of the polymer composite were determined. 
Microstructure analyzes were also investigated with 
scanning electron microscopy. 
Keywords: Polypropylene, composite, orange peel, 
carbonized, mechanical properties 
 
1. Giriş 
 
Farklı özelliklere sahip iki veya daha fazla malzeme bir 
araya getirildiğinde oluşan malzeme kompozit olarak 
adlandırılır [1]. Kompozit malzemeler, diğer birçok 
malzemeden daha yüksek dayanıma sahiptirler. 
Sentetik lifler yenilenebilir olmayan ve pahalı liflerdirler. 
Kompozit malzemeleri oluşturan maddeler birbiri 
içerisinde çözünmeyen ve yeni bir bileşik oluşturmayan 
malzemelerdir. Temelde iki bileşen vardır. Bunlar matris 
ve takviye malzemesidir. Matrisin öncelikli görevi 

takviye malzemesini belirli bir formda tutmak ve onları 
mekanik ve çevresel hasarlardan korumaktır. Takviye 
malzemesinin görevi ise mukavemet ve sertlik gibi 
mekanik özelliklerin artırılmasıdır [2]. Elyaflar arasında 
doğal elyaflar takviye malzemesi olarak büyük önem 
kazanmıştır. Son zamanlarda artan küresel enerji krizi 
ve ekolojik riskler nedeniyle, doğal elyafların polimerik 
malzemelere ilavesi ile kompozit malzeme oluşturmak 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Doğal liflerin temel 
avantajları arasında kolay bulunabilirliği,  biyolojik 
olarak parçalanabilirliği, düşük maliyetli olmaları, 
yoğunluklarının düşük olması, çevre dostu olmaları ve 
ısısal özelliklerinin iyi olması gibi unsurlar başta gelir 
[3]. Kompozit malzeme imalatında portakal kabuğunun 
kullanımının kompozitin kimyasal özelliklerini [4-7] ve 
fiziksel özelliklerini  [8,9] nasıl etkilediği konusunda bir 
takım çalışmalar vardır. Literatürde portakal 
kabuğundaki pektinin kimyasal özellikleri [6], uçucu yağ 
[4],  fenol ve antioksidan miktarları ile ilgili çalışmalar 
mevcuttur.  Doğal dolgu malzemelerinin polimerlerde 
takviye malzemesi olarak kullanımları neticesinde elde 
edilen polimer kompozitinin modül değeri artar esneklik 
azalır. Bununla birlikte maliyette düşer. Sentetik 
dolgular ile kıyaslandığında doğal dolgu malzemeleri 
daha iyi mekaniksel ve tribolojik değerler verir [10,11]. 
Birçok araştırmacı polimerlere doğal dolgu malzemeleri 
katarak polimer kompozitleri elde etmişlerdir. Bujang ve 
arkadaşları polyestere kokonat lifleri katarak polimer 
kompoziti üretmişler ve elde edilen kompozitin mekanik 
özelliklerini incelemişlerdir [12].   
Bu deneysel çalışmada karbonize edilmiş ve edilmemiş 
portakal kabuğu tozları polipropilen ile karıştırılarak bir 
polimer kompoziti elde edildi. Elde edilen polimer 
kompozitinin elastiklik modülü, çekme mukavemeti, 
kopma mukavemeti, % uzama, sertlik, Izod darbe 
mukavemeti ve yoğunluk değerlerine karbonize edilmiş 
ve edilmemiş portakal kabuğu tozunun etkileri 
incelendi. Bunlara ek olarak taramalı elektron 
mikroskobisi ile de mikroyapı analizleri yapıldı.  
 

2. Malzeme ve Metot 
2.1. Kompozisyon ve Malzemeler 
Beş farklı polimer kompoziti hazırlandı. Hazırlanan 
PP/PKT polimer kompozitinin karışım oranları Tablo 
1’de verildi. Polipropilen (Moplen EP 3307) Lyondell 
Basell’den temin edildi. Yoğunluğu 0.900 g/cm

3
’tür. 

Erime akış indisi 15 g/10 dak. (230 
o
C, 2,16 Kg)’dır. Isıl 

çarpılma sıcaklığı ise (0.45 MPa) 95 
o
C’dir. Bu 

çalışmada kullanılan portakal kabukları Migros A.Ş’den 
(Küçükçekmece-İstanbul) temin edildi. Aşağıdaki 
tabloda bu çalışmada kullanılan malzemelerin oranları 
verildi. 
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Tablo 1. PP/PKT polimer kompozitinin karışım oranları 

 

 

2.2. Numune Hazırlama 
 
Portakal kabukları önce temiz su ile yüzeyindeki 
kirliklerin giderilmesi için yıkandı. Daha sonra portakal 
kabuğu tozu ve polipropilen 24 saat boyunca 105 

o
C 

sıcaklıktaki etüvde kurutuldu. Şekil 1’de kurutma ve toz 
hale getirme işlemlerinin fotoğrafları verildi.  
 

    
   Portakal kabuğu                       kurutma                            

    
                         öğütme                  toz 
 
Şekil 1. Portakal kabuğunun kurutulması ve toz hale 

getirilmesi 
 

Kurutulan tozlar elektrikli fırında grafit potaların içerisine 
konularak 1200°C’de 30 dakika bekletilerek 
karbonizasyon işlemine tabi tutuldu. Daha sonra 
öğütme yapılarak tekrar toz haline getirildi. Son olarak 
elek analizi yapılarak tozların partikül büyüklükleri 
belirlendi. Karbonizasyon ve elek analizi işlemlerine ait 
fotoğraflar Şekil 2’de verildi. 
 

      
             grafit pota ve toz      1200°C  (30 dakika) 

         
             fırınlama sonrası          karbonize toz 
 

Şekil 2. Karbonizasyon işlemi ve elek analizi 
 

 

 

Şekil 2. Karbonizasyon işlemi ve elek analizi 
 

Ekstrüzyon öncesinde granüller LB-5601 isimli katı 
karıştırıcıda (The Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 
dakika boyunca karıştırıldı. Değişik oranlardaki PP/PKT 
polimer kompoziti Mikrosan marka çift vidalı bir 
ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.Ş., 
Türkiye) 180-210°C sıcaklık aralığında 25-30 bar 
basınç altında ve 25 dev/dak’lık hızla dönen vida ile 
eriyik olarak karıştırıldı ve granül haline getirildi. Bu 
granüller tekrar 24 saat boyunca 105°C sıcaklıktaki 
etüvde kurutuldu. Daha sonra kurutulan granüllerden 
test numuneleri enjeksiyon makinasında basıldı. 
Enjeksiyon sıcaklığı 180-210°C, enjeksiyon basıncı 
100-110 bar ve vida dönme hızı 25 dev/dak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruplar Polipropilen (%) Portakal Kabuğu 
Tozu (%) 

1 100 - 

2 90 10 

3 80 20 

4 70 30 

5 60 40 
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Tablo 2. PP/PKT polimer kompozitinin ekstrüzyon ve 
enjeksiyon şartları 

 
2.3. Test Yöntemi 
 
Çekme testleri ASTM D638 standardına göre yapıldı. 
10 kN kapasiteli Zwick Z010 (Almanya) marka çekme 
test cihazında 50 mm/dak.’lık çekme hızı kullanıldı. 
Dolayısıyla elastik modülü, maksimum çekme 
mukavemeti, kopma mukavemeti ve kopma uzama 
değerleri bu test cihazı ile elde edildi. Her gruptan yedi 
adet numune kullanıldı ve ortalama değerleri alındı. 
Sertlik testi, Zwick sertlik ölçüm cihazı ile ASTM D2240 
standardına göre yapıldı. Darbe mukavemetini 
belirlemek için Zwick B5113 darbe test cihazı kullanıldı. 
ASTM D256 yöntemine göre oda sıcaklığında ve 
numunelere çentik açılarak gerçekleştirildi. Yoğunluk 
testi ISO 2781 test standardına göre yapıldı. PP/PKT 
polimer kompozitinin SEM analizleri için tüm numuneler 
Polaron SC7640 (İngiltere)  kaplama cihazı ile 20 Å 
kalınlığında altın/paladyum alaşımı ile kaplandı. Daha 
sonra FEI Sirion XL30 FEG (Hollanda) marka elektron 
mikroskobisi ile 5-25 kV voltaj altında fotoğrafları 
çekildi. 

3. Sonuçlar 
 
3.1. PP/PKT polimer kompozitinin mekanik 
değerleri 
 
Polipropilene ve karbonlaştırılmış veya 
karbonlaştırılmamış portakal kabuğu tozu ilavesiyle 
oluşturulun polimer kompozitinin mekanik değerlerdeki 
değişimi Şekil 3’de verildi. Şekil 3-A’da da görüldüğü 
gibi portakal kabuğu tozu oranının artması ile elastiklik 
modül değerinin de arttığı görülmekle birlikte 
karbonlaştırılmış gruplardaki elastiklik modül 
değerlerinin karbonize edilmemiş grupların elastiklik 
modül değerlerinden daha fazla çıktığı da tespit edildi. 
Saf polipropilenin elastiklik modül değeri 573 MPa iken 
içerisine %10 karbonlaştırılmış portakal kabuğu tozu 
ilavesiyle bu değerin 918 MPa’la, %20 ilavesiyle 1110 
MPa’la, %30 ilavesi ile bu değerin 1127’ya MPa’la ve  
% 40 ilavesi ile de 1250 MPa’la çıktığı tespit edilmiştir.  
En yüksek artışın %40 karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf 
polipropilenin elastiklik modül değeri ile %40 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilaveli grubun 
elastiklik modül değeri kıyaslandığında bu değerin 
%117 oranında arttığı görülmüştür.    
Karbonlaştırılmamış gruptaki bu artış ise %46’dır. Şekil 
3-B’de görüldüğü gibi portakal kabuğu tozunun artması 
ile çekme mukavemeti değerinin azaldığı görülmektedir. 
Karbonlaştırılmış gruplardaki çekme mukavemeti 
değerlerinin karbonize edilmemiş grupların çekme 
mukavemeti değerlerinden daha fazla çıktığı da 
görülmektedir. Saf polipropilenin çekme mukavemeti 

değeri 33,78 MPa iken içerisine %10 
karbonlaştırılmamış portakal kabuğu tozu ilavesiyle bu 
değerin 27,4 MPa’ya, %20 ilavesiyle 26,92 MPa’ya,  
%30 ilavesi ile bu değerin 22 MPa’ya ve  %40 ilavesi ile 
de 18,66 MPa’ya düştüğü tespit edildi. En fazla 
düşüşün %40 karbonlaştırılmamış portakal kabuğu 
ilavesinde olduğu görüldü. Saf polipropilenin çekme 
mukavemeti değeri ile %40 karbonlaştırılmamış 
portakal kabuğu ilaveli grubun çekme mukavemeti 
değeri kıyaslandığında bu değerin %45 oranında 
azaldığı tespit edildi. Karbonlaştırılmış gruptaki bu 
düşüş ise %22’dir. Şekil 3-C’de görüldüğü gibi portakal 
kabuğu tozu oranının artması ile kopma mukavemeti 
değeri arttı. Karbonlaştırılmış gruplardaki kopma 
mukavemeti değerlerinin karbonize edilmemiş grupların 
kopma mukavemeti değerlerinden daha fazla çıktığı da 
tespit edildi. Saf polipropilenin kopma mukavemeti 
değeri 11,46 MPa iken içerisine %10 karbonlaştırılmış 
portakal kabuğu tozu ilavesiyle bu değerin 29,2 
MPa’ya, %20 ilavesiyle 28,4 MPa’ya,  %30 ilavesi ile bu 
değerin 26,7 MPa’ya ve  %40 ilavesi ile de 25,4 MPa’ya 
çıktığı tespit edildi. Burada hem karbonlaştırılmış hem 
de karbonlaştırılmamış %10 portakal kabuğu tozu 
ilavesinden daha fazla ilaveli gruplarda bu değerin 
gittikçe azaldığı da belirlendi. En yüksek kopma 
mukavemeti değeri %10 karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu ilavesinde olmuştur. Saf polipropilenin kopma 
mukavemeti değeri ile %10 karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu ilaveli grubun kopma mukavemeti değeri 
kıyaslandığında bu değerin %154 oranında arttığı tespit 
edildi. Karbonlaştırılmamış gruptaki bu artış ise 
%143’tür 

 
A 

 
B 

Şekil 3. PP/PKT polimer kompozitinin mekanik değerleri 
 

Proses Ekstrüzyon Enjeksiyon 

Sıcaklık (
o
C) 180–210 180–210 

Basınç  (bar) 25-30 100–110 

Kalıpta bek. süresi (sn) - 15  

Vida hızı  (rpm) 25 25 

Kalıp sıcaklığı (
o
C ) - 35-40 
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C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 
 

Şekil 3. (devamı) 
 

Şekil 3-D’de görüldüğü gibi portakal kabuğu tozu 
oranının artması ile % uzama değerinin azaldığı 
görülmektedir. Karbonlaştırılmış gruplardaki % uzama 
değerlerinin karbonize edilmemiş grupların % uzama 
değerlerinden daha düşük çıktığı tespit edildi. Saf 

polipropilenin % uzama değeri %65 iken içerisine %10 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu tozu ilavesiyle bu 
değerin %7,82’ye, %20 ilavesiyle %4,95’e,  %30 ilavesi 
ile bu değerin %4,22’ye ve %40 ilavesi ile de %3,05’e 
düştüğü belirlendi. En düşük % uzama değeri  %40 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilavesinde olduğu 
görülmektedir. Saf polipropilenin % uzama değeri ile % 
40 karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilaveli grubun % 
uzama değeri kıyaslandığında bu değerin %95 düştüğü 
tespit edildi. Karbonlaştırılmamış grupta ise %93’lük bir 
düşüş tespit edildi. 
Şekil 3-E’de görüldüğü gibi     karbonlaştırılmış ve 
karbonlaştırılmamış portakal kabuğu tozu ilavesinin 
artması ile yoğunluk değerlerinde önemli bir değişimin 
olmadığı görülmektedir.  
Şekil 3-F’de görüldüğü gibi portakal kabuğu tozu 
oranının artması ile Shore D sertlik değerinin arttığı 
görülmektedir. Karbonlaştırılmış gruplardaki Shore D 
sertlik değerleri karbonize edilmemiş grupların Shore D 
sertlik değerlerinden daha yüksek çıkmıştır. Bu değerin 
daha fazla çıkmasının sebepleri arasında karbonca 
zengin olması ve partikül büyüklüklerinin azalması 
sayılabilir. V.S. Aigbodion ve arkadaşlarının yapmış 
oldukları çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur 
[13]. Saf polipropilenin Shore D sertlik değeri 59,25 iken 
içerisine %10 karbonlaştırılmış portakal kabuğu tozu 
ilavesiyle bu değerin 61,61’e, %20 ilavesiyle 63,25’e,  
%30 ilavesi ile bu değerin 63,55’e ve  %40 ilavesi ile de 
64,44’de çıktığı tespit edilmiştir. En yüksek Shore D 
sertlik değerinin  %40 karbonlaştırılmış portakal kabuğu 
ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf polipropilenin 
Shore D sertlik değeri ile % 40 karbonlaştırılmış 
portakal kabuğu ilaveli grubun Shore D sertlik değeri 
kıyaslandığında bu değerin %9 oranında arttığı tespit 
edildi. Karbonlaştırılmamış gruptaki bu artış ise 
%5,6’dır.  
Şekil 1-G’de görüldüğü gibi portakal kabuğu tozu 
oranının artması ile Izod darbe mukavemeti değerinin 
azaldığı görülmektedir. Karbonlaştırılmış gruplardaki 
Izod darbe mukavemeti değerlerinin karbonize 
edilmemiş grupların Izod darbe mukavemeti 
değerlerinden daha düşük çıktığı da görülmektedir. Saf 
polipropilenin Izod darbe mukavemeti değeri 10,74 
kJ/m

2
 iken, içerisine %10 karbonlaştırılmış portakal 

kabuğu tozu ilavesiyle bu değerin 5,67 kJ/m
2
’ye, %20 

ilavesiyle 5,15 kJ/m
2
’e,  %30 ilavesi ile bu değerin 5,02 

kJ/m
2
’ye ve  %40 ilavesi ile de 4,72 kJ/m

2
’e düştüğü 

belirlendi. Daha yüksek oranda karbonlaştırılmış 
portakal kabuğu  ilavesi sertliği artırmakta fakat darbe 
mukavemetini düşürmektedir. PP matrisi ve portakal 
kabuğu ara yüzeyindeki deformasyon yeteneğinin 
düşmesi de buna etken olabilir. V.S. Aigbodion ve 
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada da benzer 
sonuçlar bulunmuştur [13]. En düşük Izod darbe 
mukavemeti değeri %40 karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf 
polipropilenin Izod darbe mukavemeti değeri ile %40 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilaveli grubun Izod 
darbe mukavemeti değeri kıyaslandığında bu değerin 
%56 oranında düştüğü tespit edilmiştir. 
Karbonlaştırılmamış gruptaki bu düşüş ise %39’dur. 
 
 

3.2. PP/PKT polimer kompozitinin 
mikroyapı incelemesi 
PP/PKT polimer kompozitinin mikroyapı fotoğrafları 
Şekil 4’de verildi. Polipropilen matris içerisinde portakal 
kabukları tozunun homojen olarak dağıldığı 
fotoğraflardan açıkça görülmektedir.  
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       1. Grup PP (saf)            2. Grup PP/PKT (80/20)    

                                                  (karbonize edilmiş) 

     
2. Grup PP/PKT (80/20)    5. Grup PP/PKT (60/40)                                                             
(karbonize edilmemiş)        (karbonize edilmemiş) 

 
5. Grup PP/PKT (60/40) 

(karbonize edilmiş) 
 

Şekil 4. PP/PKT polimer kompozitlerinin SEM 
 

4. Tartışma 

 
Bu çalışmada polipropilen polimerine farklı oranlarda 
karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal kabuğu tozları 
katarak elde edilen polimer kompozitinin elastiklik 
modülü, çekme mukavemeti, kopma mukavemeti, 
kopma uzaması, sertlik değeri, çentikli Izod darbe 
mukavemeti, yoğunluk değerleri ve mikroyapı özellikleri 
incelendi. Karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal 
kabuğu tozları ilavesiyle değerlerde önemli değişimlerin 
olduğu tespit edildi. Elde edilen sonuçlara göre: 
Polipropilene, karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal 
kabuğu tozları ilavesi ile elastiklik modülü, kopma 
mukavemeti ve sertlik değerlerinin artığı tespit edildi. 
Buna karşılık, çekme mukavemeti, % uzama ve Izod 
darbe mukavemeti değerlerinde ise düşüş tespit edildi. 
Yoğunluk değerlerinde önemli bir değişim tespit 
edilmedi. Mikroyapı fotoğraflarından da anlaşıldığı gibi 
portakal kabuğu tozlarının homojen olarak dağıldığı 
belirlendi. 
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Özet 
 
Son yıllarda doğal liflerin ve tozlarının polimerlere 
katılarak bir polimer kompoziti yapma fikri sürekli 
gelişmektedir. Portakal kabuklarının polimerlere 
katılması hem ekolojik açıdan hem de ekonomik açıdan 
fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada, farklı oranlardaki 
karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal kabukları belirli 
işlemlerden geçirilerek toz haline getirilmiş ve 
polipropilen polimeri içerisine %10-20-30 ve 40 
oranlarında katıldı. Karıştırma çift vidalı ekstrüzyonda 
gerçekleştirildi. Daha sonra enjeksiyon makinasında 
test numuneleri basılarak elde edilen polimer 
kompozitinin ısıl çarpılma sıcaklığı, vicat yumuşama 
sıcaklığı, limit oksijen indeksi, nem emme miktarı, erime 
akış indeksi ve aşınma oranlarının nasıl değiştiği tespit 
edildi. Taramalı elektron mikroskobisi çalışması ile de 
portakal kabuğu tozlarının matris içerisindeki dağılımları 
belirlendi.  
Anahtar kelimeler: Polipropilen, kompozit, portakal kabuğu, 
karbonize, aşınma. 
 
Abstract 
 
In recent years, the idea of making a polymer 
composite by incorporating natural fibers and powders 
into polymers has been continuously developing. The 
incorporation of orange peels into the polymers benefits 
both ecologically and economically. In this study, a 
polymer composite was obtained by adding waste 
orange peel into the polypropylene polymer. The effects 
of joining orange peels were determined both by 
carbonized and uncarbonated. 10-20-30% and 40% 
orange peel powders and polypropylene twin screw 
extrusion machines were mixed and the test specimens 
were molded on the injection molding machine. Heat 
deflection temperature, vicat softening temperature, 
limit oxygen index, moisture absorption ratio, melt flow 
index and wear rates values of the polymer composite 
were determined. Microstructure analyzes were also 
investigated with scanning electron microscopy. 
Keywords: Polypropylene, composite, orange peel, 
carbonized, wear 
 

1. Giriş 
Farklı termoset ve termoplastik malzemelerde, sisal, 
hindistan cevizi lifi, jüt, hurma, bambu, portakal 
kabukları gibi selülozik elyafların yanı sıra odun tozu 
gibi atık selülozların takviye ajanı gibi kullanımı son 
yıllarda artmaktadır [1]. Bu tür malzemelerin 
polimerlerde kullanımı ile polimer kompozitlerinin bazı 

mekanik ve fiziksel özellikleri geliştirilmektedir [2].  
Yüksek karbon içeriği, yüksek mukavemet, düşük 
yoğunluk, yüksek tokluk, korozif olmama, iyi ısısal 
özellikler, aşınmanın az olması, yenilenebilirlik ve bio 
bozunabilir gibi özelliklere sahip olmaları nedenleriyle 
kullanımları artmaktadır [3-4]. Polimer matrisli 
kompozitlerin işlenmesi yüksek sıcaklık ve basınç 
içermediğinden kalıplanması basittir. Dolayısıyla birçok 
sektörde popülerliğini sürdürmektedir [5]. Polimer 
matrisli kompozit malzeme tasarımı ve üretimi yoluyla 
daha yüksek sertlik/yoğunluk ve mukavemet/yoğunluk 
oranları elde edilebilmektedir [6].  
Aşınma davranışı, polimerin ve kompozitlerin en önemli 
özelliklerinden biridir. Bu nedenle, polimer ve 
kompozitlerinin aşınma özellikleri üzerine birçok 
çalışma yapılmıştır [7]. Takviye edilmemiş polimerlerin 
iyi mekanik ve tribolojik özellikler göstermeleri zordur. 
Takviye malzemesinin büyüklüğü ve boyut dağılımı, 
matris ile oluşturduğu ara yüzey yapışması önemli 
parametrelerdendir.  Aşınmada kayma mesafesi 
uygulanan yük, sıcaklık ve nem de önem arz etmektedir 
[8]. Hutchings [9] ve Tewari  [10] yapmış oldukları 
çalışmalarında aşınma olayında deformasyon ve 
yapışmanın çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.  
Bu çalışmada, farklı oranlardaki karbonize edilmiş ve 
edilmemiş portakal kabukları belirli işlemlerden 
geçirilerek toz haline getirildi ve polipropilen polimeri 
içerisine katıldı. Karıştırma çift vidalı ekstrüzyonda 
gerçekleştiridi. Daha sonra enjeksiyon makinasında test 
numuneleri basılarak elde edilen polimer kompozitinin 
bazı özellikleri ve morfolojik yapısı belirlendi.  

 
2. Malzeme ve Metot 

 
2.1. Kompozisyon ve Malzemeler 
 

Beş farklı polimer kompoziti hazırlandı. Hazırlanan 
PP/PKT polimer kompozitinin karışım oranları Tablo 
1’de verildi. Polipropilen (Moplen EP 3307) Lyondell 
Basell’den temin edildi. Yoğunluğu 0.900 g/cm

3
’tür. 

Erime akış indisi 15 g/10 dak. (230°C, 2,16 Kg)’dır. Isıl 
çarpılma sıcaklığı ise (0.45 MPa) 95°C’dir. Bu 
çalışmada kullanılan portakal kabukları Migros A.Ş’den 
(Küçükçekmece-İstanbul) temin edildi. Aşağıdaki 
tabloda bu çalışmada kullanılan malzemelerin oranları 
verildi. 
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Tablo 1. PP/PKT polimer kompozitinin karışım oranları 

 
 

2.1. Numune Hazırlama 
 
Portakal kabukları önce temiz su ile yüzeyindeki 
kirliklerin giderilmesi için yıkandı. Daha sonra portakal 
kabuğu ve polipropilen 24 saat boyunca 105°C 
sıcaklıktaki etüvde kurutuldu. Şekil 1’de kurutma ve toz 
hale getirme işlemlerinin fotoğrafları verildi.  
 

    
        Portakal kabuğu               kurutma                            

  
                         öğütme                  toz 
 
Şekil 1. Portakal kabuğunun kurutulması ve toz hale 

getirilmesi 
 
Kurutulan tozlar elektrikli fırında grafit potaların içerisine 
konularak 1200°C’de 30 dakika bekletilerek 
karbonizasyon işlemine tabi tutuldu. Daha sonra 
öğütme yapılarak tekrar toz haline getirildi. Son olarak 
elek analizi yapılarak tozların parçacık büyüklükleri 
belirlendi. Karbonizasyon ve elek analizi işlemlerine ait 
fotoğraflar Şekil 2’de verildi. 

 

      
             grafit pota ve toz      1200°C  (30 dakika) 

         
             fırınlama sonrası          karbonize toz 
 

Şekil 2. Karbonizasyon işlemi ve elek analizi 
 

 

 

 

 

Şekil 2. Karbonizasyon işlemi ve elek analizi 
 
Ekstrüzyon öncesinde granüller LB-5601 isimli katı 
karıştırıcıda (The Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 
dakika boyunca karıştırıldı. Değişik oranlardaki PP/PKT 
polimer kompoziti Mikrosan marka çift vidalı bir 
ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.Ş., 
Türkiye) 180-210°C sıcaklık aralığında 25-30 bar 
basınç altında ve 25 dev/dak’lık hızla dönen vida ile 
eriyik olarak karıştırıldı ve granül haline getirildi. Bu 
granüller tekrar 24 saat boyunca 105°C sıcaklıktaki 
etüvde kurutuldu. Daha sonra kurutulan granüllerden 
test numuneleri enjeksiyon makinasında basıldı. 
Enjeksiyon sıcaklığı 180-210°C, enjeksiyon basıncı 
100-110 bar ve vida dönme hızı 25 dev/dak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruplar Polipropilen (%) Portakal Kabuğu 
Tozu (%) 

1 100 - 

2 90 10 

3 80 20 

4 70 30 

5 60 40 
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Tablo 2. PP/PKT polimer kompozitinin ekstrüzyon ve 
enjeksiyon şartları 

 
2.3. Test Yöntemi 
 
Tüm grupların erime akış indisi testleri ISO 1133 test 
standardına göre Zwick 4100 MFI (Almanya) test cihazı 
ile yapıldı. Her gruptan üç ölçüm yapılmış olup ortalama 
değerleri verildi. Isıl çarpılma sıcaklığı ve Vicat 
yumuşama sıcaklıkları sırasıyla ISO 75 ve ISO 307 test 
standardına göre CEAST 6521 marka (Ceast SpA, 
Italy) HDT-Vicat test cihazı ile yapıldı. Burada da her 
gruptan üçer adet numune test edilmiş ve ortalama 
değerleri verildi. Nem emme davranışlarının 
belirlenmesi için ASTM D 6980 test standardı kullanıldı. 
Bu test Kern DBS 60-3 test cihazı ile yapıldı. Limit 
oksijen indeksi (LOİ) testi ISO 4589 test yöntemine 
göre Devotrans DA5 (devotrans test cihazları, İstanbul) 
cihazı ile yapıldı. Aşınma testleri DIN 53 516 test 
standardına göre Devotrans DA5 (Devotrans test 
cihazları- Türkiye) aşınma cihazında yapıldı. Her grup 
için üç numune kullanıldı ve ortalama değerleri verildi. 
Burada kullanılan numune kalınlığı 7mm ve numune 
çapı ise 15.5mm’dir. Aşındırıcıdaki tamburun dönme 
hızı 40 dev/dak.’dır. Numuneye 10N’luk yük (F) 
uygulanmıştır. Aşındırma mesafeleri (L) ise 20-40-60 ve 
80 m’dir.  Numunelerdeki kütle kaybı (Δm) aşınma 
işleminden sonra ölçülmüş ve spesifik aşınma oranları 
(Ws) aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıştır: 
 
  Ws=(Δm) / ρ.FN.L (mm

3
/Nm)                                      (1) 

 
Burada (ρ) numunenin yoğunluğu, (FN) uygulanan yük 
ve (L) ise kayma mesafesidir. 
 
PP/PKT polimer kompozitinin SEM analizleri için tüm 
numuneler Polaron SC7640 (İngiltere)  kaplama cihazı 
ile 20 Å kalınlığında altın/paladyum alaşımı ile kaplandı. 
Daha sonra FEI Sirion XL30 FEG (Hollanda) marka 
elektron mikroskobisi ile 5-10 kV voltaj altında 
fotoğrafları çekildi. 

3. Sonuçlar 
 
3.1. PP/PKT Polimer Kompozitinin Fiziksel 
Özellikleri 
 
Polipropilene ve karbonlaştırılmış & karbonlaştırılmamış 
portakal kabuğu tozu ilavesiyle oluşturulun polimer 
kompozitinin fiziksel değerlerdeki değişimi Şekil 3’de 
verildi. Şekil 3-A’da da görüldüğü gibi portakal kabuğu 
tozu oranının artması ile ısıl çarpılma sıcaklığı 
değerinin de arttığı görülmektedir. Karbonlaştırılmış 
gruplardaki ısıl çarpılma sıcaklığı değerlerinin karbonize 
edilmemiş grupların ısıl çarpılma sıcaklığı 
değerlerinden daha fazla çıktığı tespit edildi. Saf 
polipropilenin ısıl çarpılma sıcaklığı değeri 62°C iken 
içerisine %10 karbonlaştırılmış portakal kabuğu tozu 

ilavesiyle bu değerin 64°C’ye, %20 ilavesiyle 68°C’ye, 
%30 ilavesi ile bu değerin 69°C’ye ve  %40 ilavesi ile 
de 78°C’ye çıktığı tespit edildi. En yüksek artışın %40 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilavesinde olduğu 
görülmektedir. Saf polipropilenin ısıl çarpılma sıcaklığı 
değeri ile %40 karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilaveli 
grubun ısıl çarpılma sıcaklığı değerini kıyaslandığın da 
bu değerin %26 oranında arttığı tespit edilmiştir. 
Karbonlaştırılmamış gruptaki bu artış ise %13’tür. Şekil 
3-B’de görüldüğü gibi portakal kabuğu tozu oranının 
artması ile vicat yumuşama sıcaklığı değerinin de arttığı 
görülmektedir. Karbonlaştırılmış gruplardaki vicat 
yumuşama sıcaklığı değerlerinin karbonize edilmemiş 
grupların ısıl çarpılma sıcaklığı değerlerinden az da 
olsa fazla çıktığı da görülmektedir. Saf polipropilenin 
vicat yumuşama sıcaklığı değeri 155 

o
C iken içerisine 

%10 karbonlaştırılmış portakal kabuğu tozu ilavesiyle 
bu değerin 156,4°C’ye, %20 ilavesiyle 157°C’ye,  %30 
ilavesi ile bu değerin 159°C’ye ve  %40 ilavesi ile de 
163°C’ye çıktığı tespit edilmiştir.  En yüksek artışın 
%40 karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilavesinde 
olduğu görülmektedir. Saf polipropilenin vicat 
yumuşama sıcaklığı değeri ile %40 karbonlaştırılmış 
portakal kabuğu ilaveli grubun vicat yumuşama 
sıcaklığı değerini kıyaslandığın da bu değerin %5,1 
oranında arttığı tespit edilmiştir. Karbonlaştırılmamış 
gruptaki bu artış ise %3,2 seviyesindedir. Şekil 3-C’de 
görüldüğü gibi portakal kabuğu tozu oranının artması ile 
erime akış indeksi değerinin düştüğü görülmektedir. 
Karbonlaştırılmış gruplardaki erime akış indeksi 
değerlerinin karbonize edilmemiş grupların erime akış 
indeksi değerlerinden daha az çıktığı görülmektedir. Saf 
polipropilenin erime akış indeksi değeri 10,62 g/10 dak. 
iken içerisine %10 karbonlaştırılmış portakal kabuğu 
tozu ilavesiyle bu değerin 6,86 g/10 dak.’ya, % 20 
ilavesiyle 6,71 g/10 dak.’ya, %30 ilavesi ile bu değerin 
6,05 g/10 dak.’ya ve  %40 ilavesi ile de 15,81 g/10 
dak.’ya düştüğü tespit edilmiştir.  En yüksek düşmenin 
%40 karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilavesinde 
olduğu görülmektedir. Saf polipropilenin erime akış 
indeksi değeri ile %40 karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu ilaveli grubun erime akış indeksi değerini 
kıyaslandığın da bu değerin %45 oranında azaldığı 
tespit edilmiştir. Karbonlaştırılmamış gruptaki bu azalış 
ise %32’dir. Şekil 3-D’de görüldüğü gibi portakal 
kabuğu tozu oranının artması ile nem emme miktarının 
arttığı görülmektedir. Karbonlaştırılmış gruplardaki nem 
emme miktarının karbonize edilmemiş grupların nem 
emme miktarından daha fazla çıktığı görülmektedir. Saf 
polipropilenin nem emme miktarı %0,6 iken içerisine 
%10 karbonlaştırılmış portakal kabuğu tozu ilavesiyle 
bu değerin %0,95’e, %20 ilavesiyle %1,03’e, %30 
ilavesi ile bu değerin %1,09’a ve  % 40 ilavesi ile de 
%1,2’e çıktığı tespit edilmiştir. En yüksek artışın %40 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilavesinde olduğu 
görülmektedir. Saf polipropilenin nem emme miktarı ile 
%40 karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilaveli grubun 
nem emme miktarı kıyaslandığın da bu değerin %100 
oranında arttığı tespit edilmiştir. Karbonlaştırılmamış 
gruptaki bu artış ise %57’dir. 

Proses Ekstrüzyon Enjeksiyon 

Sıcaklık (
o
C) 180–210 180–210 

Basınç  (bar) 25-30 100–110 

Kalıpta bek. süresi (sn) - 15  

Vida hızı  (rpm) 25 25 

Kalıp sıcaklığı (
o
C ) - 35-40 
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Şekil 3. PP/PKT polimer kompozitinin fiziksel özellikleri  
 

 
E 

 
Şekil 3. (devamı) 

 
Şekil 3-E’de görüldüğü gibi karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu tozu oranının artması ile limit oksijen indeksi 
değerinin bir miktar arttığı buna karşılık 
karbonlaştırılmamış gruplarda ise bu değerin düştüğü 
görülmektedir. Saf polipropilenin limit oksijen indeksi 
%12,4 iken içerisine %10 karbonlaştırılmış portakal 
kabuğu tozu ilavesiyle bu değerin %12,45’e, % 20 
ilavesiyle %12,6’ya, %30 ilavesi ile bu değerin % 
12,7’ye ve  % 40 ilavesi ile de % 12,76’ya çıktığı tespit 
edilmiştir. En yüksek artışın %40 karbonlaştırılmış 
portakal kabuğu ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf 
polipropilenin limit oksijen indeksi ile % 40 
karbonlaştırılmış portakal kabuğu ilaveli grubun limit 
oksijen indeksi kıyaslandığın da bu değerin %3 
oranında arttığı tespit edilmiştir. %40 
karbonlaştırılmamış grupta ise %3,2 azalma olmuştur. 
 
3.2. PP/PKT Polimer Kompozitinin Aşınma 
Davranışı 
 
PP/PKT polimer kompozitinin aşınma davranışlarının 
incelenmesi amacıyla 10 N yük altında 0,32 m/s hızla 
dönen zımparalı (#60) tambur üzerinde tüm numuneler 
20-40-60 ve 80 metre aşındırıldı. Formül (1) 
kullanılarak değerler yerine giridi ve aşınma oranları 
hesaplandı.  Aşınma oranı değerleri Şekil 4’de verildi. 
Karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal kabuğu 
oranlarının artmasıyla aşınma oranı değerlerinin de 
artığı görülmektedir. Aşınma mesafesinin artması da 
aşınma değerlerini etkileyen bir parametredir. 
Aşındırma mesafeleri arttıkça da aşınma oranlarının 
artığı görülmektedir. 
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Şekil 4. PP/PKT polimer kompozitinin aşınma oranlar 

3.3. PP/PKT Polimer Kompozitinin 
Mikroyapı İncelenmesi 
 
PP/PKT polimer kompozitinin mikroyapı fotoğrafları 
Şekil 5’de verildi. Polipropilen matris içerisinde portakal 
kabukları tozunun homojen olarak dağıldığı 
fotoğraflardan açıkça görülmektedir.  
 

        
      1.Grup PP (saf)                 2.Grup PP/PKT (80/20)                                                                   
                                                   (karbonize edilmemiş)   

       
   2. Grup PP/PKT (80/20)         5. Grup PP/PKT (60/40)    
      (karbonize edilmiş)              (karbonize edilmemiş) 

 
Şekil 5. PP/PKT polimer kompozitlerinin SEM 

fotoğrafları 

                              
    5. Grup PP/PKT (60/40) 

                              (karbonize edilmiş) 

 
Şekil 5. (devamı) 

 
4. Tartışma 

 
Bu çalışmada polipropilen polimerine farklı oranlarda 
karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal kabuğu tozu 
katarak elde edilen polimer kompozitinin ısıl çarpılma 
sıcaklığı, vicat yumuşama sıcaklığı,  erime akış indisi, 
nem emme miktarı, limit oksijen indisi, aşınma oranı ve 
mikroyapı özellikleri incelenmiş olup karbonize edilmiş 
ve edilmemiş portakal kabuğu tozu ilavesiyle 
değerlerde önemli değişimlerin olduğu tespit edildi.  
Elde edilen sonuçlara göre: Polipropilene karbonize 
edilmiş ve edilmemiş portakal kabuğu tozu ilavesi ile ısıl 
çarpılma sıcaklığı,  vicat yumuşama sıcaklığı, nem 
emme yüzde değerleri arttı. Buna karşılık erime akış 
indisi değerleri düştü. Yani malzeme daha zor akan bir 
hale geldi. Polipropilene karbonize edilmiş portakal 
kabuğu tozu ilavesi ile limit oksijen indisi değerinde bir 
artış tespit edildi. Fakat karbonize edilmemiş portakal 
kabuğu tozu ilavesi ile bu değerin düştüğü belirlendi. 
Karbonize edilmiş ve edilmemiş portakal kabuğu tozu 
oranlarının artmasıyla aşınma oranı değerlerinin de 
artığı tespit edildi. Aşındırma mesafeleri arttıkça da 
aşınma oranları artmıştır. 
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Özet 
 
Metal kalıplara dökümü yapılarak üretilen C95200 ve 
C95300 alüminyum bronzlarının aşınma davranışları, 
1.2379 Soğuk iş Takım Çeliği olan disk üzerinde pin 
tipinde aşınma test cihazı kullanılarak incelenmiştir. Bu 
çalışmada kullanılan C95200 ve C95300 alüminyum 
bronzlarının aşınma testleri 1,03 m/sn sabit hızda, 3 
farklı yük (10, 20, ve 40 N) ve 4 farklı yol (2000, 4000, 
6000 ve 8000 m) ile gerçekleşmiştir. Aşınma 
numunelerinin sertlik değerleri, optik ve tarama elektron 
mikroskopu (SEM) görüntüleri incelenmiştir.  Deney 
sonuçları incelendiğinde C95200 alaşımın, C95300 
alaşımına göre daha kaba taneli olduğu görülmüştür. 
Ayrıca, C95300 alaşımının aşınma dayanımının, 
C95200 alaşımına göre daha iyi olması bileşimindeki 
alüminyum miktarına ve oda sıcaklığında oluşan α+γ2 

fazından kaynaklandığı düşünülmektedir. Her iki 
alaşımda yükün ve mesafenin arttırılması, aşınmanın 
artırılmasına neden olmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Bakır alaşımları, Alüminyum 
bronzu, Aşınma 
 

Abstract 
 
The wear behavior of the C95200 and C95300 
aluminum bronzes produced by metal mold casting was 
investigated using a pin type abrasion tester on the 
1.2379 cold work tool steel disc. The wear tests of the 
C95200 and C95300 aluminum bronzes used in this 
study were carried out at a constant speed of 1.03 m/s, 
with 3 different loads (10, 20, and 40 N) and 4 different 
distance (2000, 4000, 6000 and 8000 m). The hardness 
values of the wear samples, optical and scanning 
electron microscopy (SEM) images were examined. 
When the test results were evaluated, it was observed 
that grain sizes of the C95200 alloy was more coarser 
than C95300 alloy. Also, the wear resistance of the 
C95300 alloy is considered to be better than the 
C95200 alloy, due to the amount of aluminum in the 
composition and the α + γ2 phase formed at room 
temperature. Increasing the load and distance in both 
alloys resulted in an increase in wear. 
 
Keywords: Copper alloys, Aluminum bronze, Wear 

1. Giriş 

Alüminyum bronzları, ana alaşım elementi alüminyum 
olan bakır alaşımlarıdır (1,2,3). Alüminyum bronzları 
%4 ile %12 arasında alüminyum ve çeşitli miktarlarda 
demir, manganez, nikel ve silisyum içeren bakır bazlı 

alaşımlardır ve kimyasal bileşimdeki küçük değişiklerle 
çok önemli mekanik özellikler elde edilebilir (4). 
Alüminyum bronzlarında yüksek aşınma direnci, yüksek 
mukavemet, korozyon direnci (kalay bronzlarından 9 
kat daha güçlü) gibi özelliklerinden dolayı çok fazla 
kullanılan alaşımlardır (5,6,7,8). Alüminyum bronzları; 
kolayca dökülebilir, dövülebilir ve işlenebilirler (9,10). 
Alüminyum bronzları; yüksek aşınma ve korozyon 
dayanımına sahip olduklarından dişliler, yataklar, gemi 
pervaneleri, vanalar ve pompa yapımı için en yaygın 
kullanılan mühendislik bir malzemedir (8,11). 

Alüminyum bronzları; alüminyum miktarı % 8’den daha 
az ise tek fazlı, eğer alüminyum içeriği %8-14 arasında 
ise çift fazlı alaşım olarak adlandırırlar (5,8). Tek fazlı 
alüminyum bronzlarının yapısı α katı eriyik şeklindedir 
ve α katı eriği sünektir. Çift fazlı alüminyum 
bronzlarında yavaş soğumada yaklaşık 565 

o
C’de 

ötektoid dönüşüm sonucu γ2 fazı çökelir. Fakat 565 
o
C’nin üzerindeki bir sıcaklıktan itibaren hızlı soğutma 

ile γ2 fazının oluşturulması bastırılır ve mikro yapı 
sadece α ve β fazlarından şekillenir (1,8,12). 

Bu çalışmada tek fazlı 95200 ve çift fazlı 95300 
alüminyum bronzları döküm yoluyla üretildi. Üretilen bu 
alaşımların sertlikleri ve mikro yapıları karşılaştırılarak, 
aşınma özellikleri pinon-disk tipi aşınma test cihazında 
incelenmiştir. 

2. Deneysel Çalışmalar 

2.1. C95200 ve C95300 alaşımlarının üretimi 

C95200 ve C95300 aluminyum bronzları sıvı yakıtla 
çalışan pota ocağında ergitme işlemi sonucunda 
üretilmiştir. Ergitme işlemi iki aşamada yapılmıştır.  İlk 
önce bakıra alüminyum ve demirin ilavesi ile hazırlanan 
alaşım, ön alaşım olarak lengo dökümü yapıldı. Daha 
sonra hazırlanan bu ön alaşımlar tekrar ergitilerek 
homojen bir alaşım elde edilmiş oldu. Elde edilen bu 
alaşımın sıcaklığı 1180 

o
C sıcaklığa ulaştığında, 520 

o
C 

sıcaklığa ısıtılmış metal kalıplara blok halinde dökümü 
yapılarak,C95200 ve C95300 alaşımı üretilmiş oldu. 
Üretilen C95200 ve C95300’ün analiz sonuçları Tablo 
2.1.’de verilmiştir. 

 

 

 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

69

mailto:h.sonmez@hotmail.com
mailto:yturen@karabuk.edu.tr
mailto:hahlatcı@karabuk.edu.tr


 

 
 

Tablo 2.1. Deneysel çalışmalarda kullanılan C95200 ve C95300 alaşım analiz sonuçları 
 

Alaşım % Al % Fe % Sn % Ni % Si % Pb % Zn % Mn % Cu 

C95200 8.588 2.110 0.058 0.013 0.057 0.035 0.106 0.018 Kalan 

C95300 9.965 1.143 0.056 0.007 0.049 0.028 0.096 0.011 Kalan 

 
 

 

2.2. Mikroyapı Karakterizasyonu 
 
Döküm bloklardan hazırlanan numunelerin 
zımparalama ve yüzeyi parlatma işlemlerin den sonra 
Fe₃Cl dağlayıcısı ile dağlandı. Numunelerin daha sonra 
mikro yapı görüntüleri optik mikroskop ve SEM 
(Taramalı Elektron Mikroskobu) ile Karabük Üniversitesi 
Demir Çelik Enstitüsünde alındı. Şekil 2.1’de bakalite 
alınmış numunelerin görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.1. Bakalite alınmış numuneler. 
 
2.3. Sertlik Testi 
 
C95200 ve C95300 malzemeleri için hazırlanan sertlik 
deney numuneleri 10x15x10 boyutlarında çıkarıldı ve 
yüzeyleri zımparalanarak parlatıldı. Sertlik ölçümleri 
Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü 
laboratuvarında Qness Q10 A+ sertlik cihazında 
ölçümleri yapılmıştır. 1 mm çaplı elmas piramit uç, 15 
saniye süre ile 1 kg yükü 5 farklı noktadan uygulayarak 
vickers sertlik ölçümü yapılmıştır. Şekil 2.2’de kullanılan 
sertlik ölçüm cihazı görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 2.2. Sertlik ölçüm cihazı 
 
2.4. Aşınma Testi 
 
Numuneler 6 mm çap ve 25 mm uzunluğa torna edildi. 
Daha sonra yüzeyler 1000 ve 1200 zımpara kağıdı ile 
zımparalandı ve alkolle temizlenerek kurutuldu. 
Hazırlanan alüminyum bronzları (C95200 ve C95300) 
aşınma davranışları disk üzerinde pim tipi aşınma 
cihazı kullanılarak incelenmiştir. Şekil 2.3’de aşınma 
cihazı ve Tablo 2.2.’de döner diskin kimyasal bileşimi 
(DIN 1.2379) verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2.3. Aşınma cihazı 
 

Tablo 2.2. Döner diskin kimyasal bileşimi (DIN 1.2379) 
 

% C % Si % Mn %  P % S % Cr % Mo % V 

1.45-1.60 0.10-0.60 0.20-0.60 0.03 0.03 11-13 0.60-0.80 0.90-1.10 

 
3. DENEYSEL SONUÇLARI ve 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
3.1. Mikro Yapı Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
 
Şekil 3.1’de C95200 ve şekil 3.2’de C95300 alüminyum 
bronzlarının optik mikroskop ve SEM görüntüleri 
verilmiştir. C95200 alaşımın mikro yapının tamamen α 
katı eriğinden meydana geldiği, siyah noktaların ise Fe 
elementinden oluştuğu yorumlanmaktadır [1]. C95200 

alüminyum bronzunda Fe elementinin yoğunluğu göze 
çarpmaktadır. 
 
C95300 aüminyum bronzu % 9.96 alüminyum 
içerdiğinden 565 

o
C’de ötektoid dönüşüm sonucunda β 

fazının γ₂ fazına dönüşmesi sonıcu oda sıcaklığında 
yapının α+γ₂ fazlarından oluştuğu görülmektedir [1,8]. 
Ötektoid dönüşüm sonucunda oluşan perlitik yapı, 
C95300 aluminyum brozunda SEM görüntüsünde 
açıkça görülmektedir. 
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(a)                (b) 

 
Şekil 3.1. C95200 alaşımının (a)optik mikroskop (50x) ve (b) SEM görüntüsü(500X) 

 
 

     
(a)            (b) 

 
Şekil 3.2. C95300 alaşımının (a) optik mikroskop(50x) ve (b) SEM görüntüsü(500X) 

 
 
3.2. Sertlik Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
 

Tablo 3.1.Alaşımların sertlik sonuçları 
 

Alaşım 1. 2. 3. 4. 5. Ort. 

C95200 107 111 110 112 110 110 

C95300 158 153 154 156 154 155 

 
Tablo 3.1’de elde edilen sertlik sonuçlarına göre; 
C95300 alüminyum bronzunun, C95200 alüminyum 
bronzuna göre daha üstün sertlik değerine sahip olduğu 
görülmüştür. C95300 alüminyum bronzunun sertlik 
değerinin üstün olması alüminyum içeriğinin yüksek 
olması ve oda sıcaklığında oluşan γ₂ fazının 
oluşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir [1,4,8]. 
 
3.3. Aşınma Test Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
 
Aşınma test sonucunda kütle kayıpları tablo 3.2’de 
verilmiştir. C95200 alaşımı C95300 alaşımından daha 
fazla aşınma göstermiştir. Daha küçük tane boyutu ve 
sert ara faz olan yapısı nedeniyle C95300 alaşımının 
daha yüksek aşınma direnci olduğu sonucuna 
varılmıştır [4]. 
 

Tablo 3.2. Aşınma test sonucu aşınma kayıpları 
 

Aşınma kaybı (gr) 

Alaşım Yol (m) 10 N 20 N 40 N 

 2000 0.0116 0.0182 0.0356 

 
C95200 

 
 

4000 0.0237 0.0381 0.0844 

6000 0.0349 0.0592 0.1261 

8000 0.0476 0.8160 0.1491 

 
 

C95300 

2000 0.0100 0.0135 0.0154 

4000 0.0201 0.0271 0.0299 

6000 0.0314 0.0388 0.0447 

8000 0.0440 0.0512 0.0596 

 
Her iki alaşımdada alınan mesafe ve yük arttıkca 
aşınma miktarının arttığı belirlenmiştir.C95200 ve 
C95300 alaşımlarının Aşınma grafikleri sırasıyla şekil 
3.3 ve 3.4’de verilmiştir 
 

 
 

Şekil 3.3. C95200 aluminyum bronzu aşınma grafiği 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

71



 

 
 

 
 

Şekil 3.4. C95300 aluminyum bronzu aşınma grafiği 
 

4. Sonuçlar 
 
► C95300 alaşımın tane yapısı 95200 alaşımına göre 
daha ince tanelidir. C95200 alaşımın matrisi α katı 
eriğinden oluşurken, C95300 alaşımı matris α ile sert ve 
kırılgan olan olan γ₂ fazlarından oluşmuştur. 
 
► C95300 alaşımındaki γ₂ ve alüminyumun Fe ile 
yaptığı Fe3Al intermetalik fazlarından dolayı C95200 
alaşımına göre %50 daha fazla sertlik değerindedir. 
 
► Küçük tane boyutu ve daha sert arafaz yapısı 
nedeniyle C95300 alaşımı daha yüksek aşınma 
direncine sahiptir. Alınan mesafe ve yük altında aşınma 
miktarları her iki alaşımda artmıştır. En fazla aşınma 
8000 m mesafe ve 40 N yük altında gerçekleşmiştir. 
C952000 alaşımı, C95300 alaşımına göre 2,5-3 katı 
daha fazla aşınmıştır. 
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Abstract
 
The aim of this study was to investigate both the effect 
of boriding and powder size on wear behavior. Ductile 
iron samples were buried in Ekabor I (particle size ≤150 
µm) and Ekabor II (particle size ≤850 µm) commercial 
powders and subjected to heat treatment at 950 °C for 
4 h by using pack boriding method. Abrasive behavior 
of all samples were carried out by using ball-on-disc 
apparatus. Non-borided and borided samples were 
subjected to wear by passing 1000 m sliding distance 
under 30 N load at room temperature using an 
aluminum oxide (Al2O3) ball with a diameter of 6 mm. It 
was seen that abrasion occurred at the 1000 m sliding 
distance. Friction coefficient versus time plots of all 
samples were taken. Wear traces of them were 
examined by optical microscopy and the width of the 
wear traces was measured. It was seen that the 
maximum weight loss was in the non-borided sample 
as expected. It was observed that wear speed and 
depth of the samples boronized with Ekabor I are lower 
than the sample borided with Ekabor II commercial 
powder in this study. The hardness values of the 
samples were also measured by using Vickers method 
(HV0.05) under 50 g load for 10 seconds. The hardness 
of the borided samples was found to be almost 8 times 
greater than the hardness of the non-borided sample. 
In addition, the hardness increased with decreasing in 
the powder size was observed. 
 
Keywords: boride layer, borided ductile iron, pack 
boriding method 
 

1. Introduction 
 
Boriding is a thermochemical surface hardening 
process which improves wear resistance and hardness 
of ductile iron [1] [2]. This process can be performed by 
various methods such as pack [3], gaseous [4], ion 
implantation [5], paste [6], fluidized bed [7]. Depending 
on the type of substrate material, the boride layer 
formed on the surface changes eg. TiB [3], NiB [4], FeB 
[5] [8]. The hardness and wear resistance of the formed 
phases is different from each other. The wear 
resistance of the glass molds in contact with the hot 
glass decreases and their life are getting shorter. 
Considering the development of the glass industry in 
our country, it is obvious how important the studies on 
increasing the life of glass molds are [9]. GGG40.3 
ductile iron can be used as a glass mold material and 
so, it is aimed to extend the life of this material by 
boriding thermochemical surface hardening process, in 
this study.   
 
 
 
 
 

2. Experimental Details 
2.1 Pack Boriding Method 

 
Ductile iron samples were prepeared metallographically 
for pack boriding. The prepared samples and Ekabor I 
or Ekabor II commercial powder were placed into the 
stainless steel crucible. Then silica sand (SiO2) was 
added to the top to prevent oxidation and the crucible 
was closed tightly and placed in the furnace. All the 
samples were subjected to heat treatment at the 
process temperature of 950 °C for 4 h by using pack 
boriding method. The composition of both commercial 
powders consists of (SiC+KBF4+B4C), but particle size 
values of them are different. The particle size of Ekabor 
I powder is ≤150 µm, while that of Ekabor II powder are 
≤850 µm.  
 
2.2 Sample Characterization 
 
Non-borided and borided samples were examined by 
Vickers method (HV0.05) under 50 g load for 10 
seconds. Wear tests were also carried out under 30 N 
load by passing 1000 m sliding distance at room 
temperature. Al2O3 balls with a diameter of 6 mm were 
used in this test.  
 

3. Results and Discussion 
 
After the wear test, the weights of the samples were 
weighed and weight loss values were calculated. Wear 
traces of them were investigated by optical microscopy 
seen in Figure 1. The width of the wear traces was also 
measured in order to calculate the wear rate values.  
 

 
 

Figure 1. Optical microscopy images (100X) of the worn 
surface (a) non-borided sample (b) borided ductile iron 

sample with Ekabor I commercial powder. 
 
 
Hardness, wear rate and wear depth values of them 
were given in Table 1. 
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Table 1. Hardness, wear rate and wear depth values of 
samples. 

Sample Hardness 
(HV0.05) 

Wear rate  
(mm

3
/m) 

Wear depth 
(mm) 

Non-borided 196 0.2040 0.0478 

Borided with 
Ekabor I 

1820 0.1060 0.0143 

Borided with 
Ekabor II 

1600 0.1576 0.0298 

 
It was seen in our previous study that the hardness 
value increase due to the effect of boriding, the 
decrease in the wear rate occurred [2]. A similar 
situation was observed with the decreasing of the 
powder size. Namely; there was an increase in 
hardness value and a decrease in weight loss with 
decreasing powder size [2] [8].  
 
Friction coefficient versus time plots of them were given 
in Figure 2.  
 

 
Figure 2. Friction coefficient versus time plots of (a) 

non-borided sample (b) borided ductile iron sample with 
Ekabor I commercial powder. 

 
 

4. Conclusions 
 
In this study, borided ductile iron samples were 
successfully prepared by pack boriding method.  
 
It was found that the boriding had an enhancing effect 
on wear resistance and hardness. 
 
The increase in hardness values and the decrease in 
the weight loss values resulting from abrasion tests with 
the decrease of the powder size were observed. 
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Abstract: 

Since capillary tube is economic, it is used as 
expansion device in air-conditioning and refrigeration 
systems for many years. Most refrigerants used as 
alternative for R22 worsen energy parameters of the 
system. It is banned to market new equipments 
operating with R22, however service is in progress. 
Hence, when it is necessary to charge the gas in air-
conditioning systems with R22, new refrigerants with 
zero ODP should be used as alternative to R22. 
Furthermore, some minor modifications can be 
conducted on the system in order to improve the 
energy performance of the system. In this study, effect 
of adjusting the length of capillary tube as well as 
replacing refrigerant on energy parameters of an air-
conditioning system working with R22 was 
investigated. COP, cooling capacity and power 
consumption results were studied for original capillary 
tube length in the system (100 cm), 80 and 60 cm 
using R22 and R453A refrigerants at ambient 

temperatures of 25, 35 and 45C. As a result of 
reducing capillary tube length, the pressure values at 
evaporator inlet and evaporation temperatures 
increased, and COP value was enhanced about by 3% 
compared to original length of capillary tube. 
Keywords: R22; R453A; capillary tube 
 

Giriş 
R22 ile çalışan iklimlendirme cihazlarında ozon 
tabakasına zarar vermeyen ve küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) düşük soğutucu akışkanlarının 
kullanılması gerekmektedir. Bu zorunluluk, AB 
Reg.No.517/2014 numaralı düzenlemesi [1] ile 
GWP’nin azaltılması ve R22’nin kullanımın ortadan 
kaldırılması takvimi ile ortaya konmuştur [2]. R22’nin 
kullanımdan kaldırılmasına alternatif olarak 
hidrokarbon türevi soğutucu akışkanlar için yeni 
cihazlar geliştirilebilir, çok düşük GWP değerli sentetik 
soğutucu akışkanlar üretilebilir [3] ve mevcut cihazlar 
standartları sağlayan soğutucu akışkanlarla 
çalıştırılabilir. Yapılan çalışmalarda orta vade için 
düşük GWP değerli soğutucu akışkanların mevcut 
sistemlerde kullanılmasının araştırılmasına yöneldiği 
görülmektedir [2,4]. Son yıllarda yeni üretilen 
iklimlendirme cihazlarında R22 yerine R407C ve 
R410A soğutucu akışkanları kullanılmaktadır. Bu 
soğutucu akışkanların ODP değerleri sıfır olmakla 
birlikte yüksek GWP değerlerine sahiptirler [4]. AB 
düzenlemesini sağlaması açısından küçük kapasiteli 
split tip klima cihazlarında R32 kullanılmaktadır. 
 
Yapılan çalışmalarda R22 yerine direkt olarak 
kullanılan bütün soğutucu akışkanların COP değerleri 

R22’ye kıyasla küçük olmaktadır [5-10]. Soğutucu 
akışkanların çevresel değerleri kadar enerji verimliliği 
de önemlidir. Hem çevreye duyarlı hem de yüksek 
enerji parametrelerine sahip soğutucu akışkanların 
üretilmesi üzerine çalışılmaktadır. Mevcutta R22 ile 
çalışan iklimlendirme cihazlarına ODP değeri sıfır olan 
soğutucu akışkanların şarj edilmesiyle, sistemde bazı 
küçük ayarlamaların yapılıp enerji parametrelerinin 
iyileştirilmesi için çalışılması faydalı olacaktır. Farklı 
uygulamalar yanında, genleşme cihazını ayarlayarak 
bir miktar iyileştirme yapılabilir. Birçok iklimlendirme 
cihazında ucuz olması sebebiyle kılcal boru tipi 
genleşme cihazları tercih edilmektedir. Kılcal boru 
üzerine yapılan çalışmalardan bazıları, farklı soğutucu 
akışkanlar için değişik korelasyonlar ve ampirik 
bağıntılar geliştirme üzerinedir. Bu çalışmalarda 
geliştirilen bağıntıların deneysel sonuçlarla 
mukayesesi yapılmıştır [11-14]. Devecioğlu ve Oruç 
[15] R22, R417A ve R422D için üç farklı boyda kılcal 
borunun COP, soğutma kapasitesi ve elektrik tüketimi 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
 
Bu çalışmada, iklimlendirme sistemlerinde R22 yerine 
kullanılabilecek alternatif soğutucu akışkanların düşük 
olan enerji parametrelerini geliştirmeye yönelik olarak 
kılcal boru uzunluğunun değiştirilmesiyle ilgili deneysel 
bulgular incelenmiştir. Split klima cihazında R22 yerine 
R453A soğutucu akışkanının kullanılması sonucu 
enerji parametrelerinde oluşan performans düşüşü, 
kılcal boru boyunun ayarlanmasıyla giderilmeye 
çalışılmıştır. 
 

Kullanılan soğutucu akışkanlar 
Çalışmada kullanılan R22 saf haldedir. R453A non-
azeotropic olup HFC türevi bir soğutucudur. GWP 
değeri R22’den düşüktür. R453A soğutucu akışkanı 
R125a, R32, R134a, R227ea, R600 (bütan) ve R601a 
(izopentan) bileşenlerinden sırasıyla %20, %20, 
%53.8, %5, %0.6 ve %0.6 kütlesel oranında 
oluşmaktadır. Mineral, alkil benzen ve POE yağlarıyla 
uyumlu olarak kullanılabilir. Sistemde herhangi bir 
değişiklik yapmadan klima, düşük, orta ve yüksek 
evaporasyon sıcaklıklarındaki soğutma sistemleri için 
uygundur. Deneysel araştırmada kullanılan soğutucu 
akışkanların fiziksel özellikleri Tablo 1’de verilmektedir 
[16-18].  
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Tablo 1. Kullanılan soğutucu akışkanların fiziksel ve 
çevresel özellikleri 

 

R22 R453A 

Kaynama noktası (1 atm) -40.8 -42.2 

Kritik sıcaklık (C) 96.1 87.9 

Kritik basınç (kPa) 4990 4530 

Kritik yoğunluk (kgm
-3
) 523.8 1136 

ODP 0.055 0 

GWP100 yıl 1810 1765 

 

Şekil 1’de çalışılan gazlar için basıncın sıcaklıkla 
değişimleri görülmektedir. Doyma basınçları 
arasındaki uyumdan, soğutucuların termodinamik 
özelliklerinin birbirine yakın olduğu anlaşılabilir. 
Özellikle düşük sıcaklıklarda, doyma basınçları 
birbirine daha fazla yaklaşmaktadır. R22’nin basıncı, 
R453A’nın basıncından 0 ila 40°C arasında ortalama 
%28 daha düşüktür. R22 için tasarlanmış mevcut bir 
sistem, basınç açısından R453A gazıyla da uygun bir 
şekilde çalışabilir. 
 

 
Şekil 1. Soğutucu akışkanların basıncının doyma 

sıcaklığı ile değişimi 
 

Deney sistemi ve metot  
Split klima cihazının, belirlenen çalışma 
sıcaklıklarındaki enerji parametrelerinin tespiti için 
deney sistemi tasarlanmıştır. Deney sistemi için 2.05 
kW soğutma kapasiteli, R22 gazı ile çalışan bir split tip 
klima kullanılmıştır. Cihazda dönel kompresör, 
akümülatör ve kılcal boru tipi genleşme vanası 
mevcuttur. Cihaz iç ve dış ünite olmak üzere iki 
kısımdır. Şekil 2’de görüldüğü gibi iç ünite, sıcaklık ve 
ısıl yüklerin ayarlanabildiği ısı yalıtımlı soğuk 
muhafaza odası (kontrol hacmi) içine takılmıştır. Klima 
cihazının soğutma yüküne denk olacak şekilde hacme 
elektrikli rezistanslar yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 2. Deney sisteminin şematik görünümü  

 

 

Şekil 3. Orijinal kılcal boru  

 

Şekil 3’de görülen R22 soğutucu akışkanı ve 2.05 kW 
soğutma kapasitesi için tasarlanmış, iç çapı 1.4 mm, 
dış çapı 2.6 mm ve uzunluğu 100 cm olan orijinal kılcal 
boru, deneysel çalışma esnasında yalıtımla sarılmıştır. 
Orijinal boydaki kılcal boru uzunluğundan 20 cm ve 40 
cm kesilmiştir. Böylece farklı iki gazın farklı uzunluktaki 
kılcal borular ile yapılan deneyleriyle orijinal boydaki 
kılcal boruyla elde edilen sonuçlar mukayese 
edilmiştir. Kondenserin belirlenen dış ortam şartında 
çalışmasını deneyebilmek için, kondenser izoleli bir 
kanalın içine yerleştirilmiştir. Kanalın hava girişi 
tarafına konulan rezistanslarla, kondenserin üzerinden 
geçen havanın sıcaklığı sabit tutulmuştur. 
 

Çalışmada 25, 35 ve 45C olmak üzere üç farklı dış 
ortam sıcaklığı için araştırma yapılmıştır. Şekil 2’de 
kapasite tayini için, sistemde dolaşan soğutucu 
akışkanın kütlesel debisi, sıcaklık, basınç ve 
kompresörün elektrik tüketimini ölçen cihazlar 
görülmektedir. Sıcaklık ve basınç sensörleri 
kondenserin giriş ve çıkışına, kompresör girişine, 
genleşme vanası girişine ve evaporatör girişine 
yerleştirilmiştir.  
 
Ölçülen basınç ve sıcaklık değerlerine göre 
evaporatörün çıkışı ile girişindeki entalpi değerleri 
(sırasıyla he,ç ve he,g) belirlenmiştir. Ayrıca Coriolis tipi 

debimetreyle kütlesel debi ( ) ölçülmüştür. Daha 
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sonra soğutma kapasitesi (Qe) kW cinsinden aşağıdaki 
gibi hesaplanmıştır: 

                               (1) 

Cihaza ait performans kat sayısı (COP), 

                      (2)        

ile hesaplanmıştır, burada Wk kW cinsinden 
kompresörde harcanan birim zamandaki enerji 
değeridir. Anlık olarak okunan veriler, veri toplama 
kartıyla bilgisayara aktarılmıştır. Veri toplama ünitesi 
ile ölçüm cihazlarından gelen veriler, bir yazılım ile 
bilgisayara kayıt edilmiştir. Kondenserden geçen 
havanın sıcaklığı istenilen değerlere ulaştığında, 
sistemin sürekli rejime geçmesi beklenmiştir. Bu süreç 
dijital manifold yardımıyla izlenmiştir.  
 
Ölçüm cihazlarına ait ölçüm aralıkları ve hassasiyetler 
Tablo 2’de verilmiştir. Soğutma kapasitesi ve COP 
belirsizlikleri daha önce yayımlanan yöntem ile 
hesaplanmıştır [18]. Hesap sonucu COP için belirsizlik 
2.91%< UCOP < 4.25% aralığında bulunmuştur.  

 

Tablo 2. Deney sistemindeki ölçüm cihazlarının 
özellikleri 

 

Sonuç ve tartışma 

İklimlendirme cihazlarında önemli enerji 
parametrelerinden birisi COP’dir. Şekil 4’de kılcal 
borunun farklı boylardaki uzunlukları için COP’nin 
çevre sıcaklığı (Tç) ile değişimi görülmektedir. Değerler 
birbirine çok yakın olup, kılcal boru boyunun 
kısalmasıyla COP artmıştır. 60 cm kılcal boru 
durumunda COP değeri 100 cm kılcal boruya kıyasla 
yaklaşık %3 daha yüksektir. R22’nin COP değerleri, 
R453A dan yüksek tespit edilmiştir. Her iki gaz için ve 
herhangi bir kılcal boru uzunluğu için COP değerleri 
çevre sıcaklığının artmasıyla azalmıştır. Devecioğlu ve 
Oruç tarafından yapılan benzer çalışmada [15], R422D 
ve R417A kullanan iklimlendirme cihazında kılcal boru 
boyunun 60 cm olması durumunda en yüksek COP 
değeri elde edilmiştir.  

 

 

 

Şekil 4. COP’nin çevre sıcaklığı ile değişimi 

 

Şekil 5’de R453A’nın soğutma kapasitesinin çevre 
sıcaklığı ile değişimi farklı kılcal boru uzunlukları için 
verilmiştir. Çevre sıcaklığının artmasıyla soğutma 
kapasiteleri azalırken, 60 cm kılcal borulu sistemin 
soğutma kapasitesi, 100 cm kılcal borulu sistemden 
yaklaşık %4 ila %7 arasında daha yüksektir. 
Devecioğlu ve Oruç tarafından yapılan benzer 
çalışmada [15], R422D ve R417A kullanan 
iklimlendirme cihazında kılcal boru boyunun 
kısalmasıyla soğutma kapasitesi artmıştır.  

 

 

Şekil 5. Soğutma kapasitesinin çevre sıcaklığı ile 

değişimi 

 

Şekil 6’da R453A için kılcal boru uzunluğunun 
kompresör elektrik tüketim değerlerine (Wk) etkisi 
verilmiştir. Öncelikle çevre sıcaklığının artmasıyla 
kompresör elektrik tüketimi artmaktadır. 100 cm kılcal 
borulu sistemin kompresör elektrik tüketimi, 60 cm 
kılcal borulu sistemden yaklaşık %1 ila %6 arasında 
daha yüksektir. 100 cm kılcal boruya sahip sistemin 
kompresör elektrik tüketimi, 80 cm kılcal borulu 
sistemden yaklaşık %2 daha yüksektir. 

 

 
Ölçüm aralığı Hassasiyet 

Basınç sensörü 0-40 bar ±1% FSO 

K-tipi ısıl çift -50/150 C ±0.5 C 

Coriolis tipi kütlesel debi 

ölçer  
0-250 kg/h ±0.1% 

Wattmetre 0-6000 W ±1.5% 
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Şekil 6. Kompresör elektrik tüketimimim çevre 

sıcaklığıyla değişimi 

 

Yüksek basıncın düşük basınca oranı olan sıkıştırma 
oranının (PH/PL), çevre sıcaklığıyla değişimi Şekil 7’de 
verilmiştir. Görüldüğü gibi çevre sıcaklığının artması 
sıkıştırma oranını artırmaktadır. Kılcal boru boyundaki 
değişimler, buharlaşma basıncını ve dolayısıyla 
kompresör emiş basıncını etkileyeceğinden, farklı 
uzunluklar için sıkıştırma oranı değerleri farklı 
olmaktadır. En yüksek sıkıştırma oranı değeri 80 cm 
için tespit edilirken, bu uzunluğa ait değerler 100 cm 
uzunluğa ait değerlerden yaklaşık %1.5 daha 
yüksektir. 
 

 
Şekil 7. Kompresör sıkıştırma oranının çevre 

sıcaklığıyla değişimi 
 
Kılcal borunun uzunluğunun değişmesi özelikle 
genleşme cihazı görevi gören kılcal borunun çıkış 
basıncını (Pç) değiştirmektedir. Kılcal boru giriş ve 
çıkış basıncı oranının (Pg/Pç) çevre sıcaklığı ile 
değişimi Şekil 8’de verilmiştir. İncelenen kılcal boru 
uzunlukları için çevre sıcaklığının yükselmesi Pg/Pç 
oranının artmasına neden olmuştur. Ayrıca verilen bir 
Tç için en yüksek ve en düşük Pg/Pç değerleri kılcal 
boru uzunluklarının sırasıyla 80 cm ve 60 cm olduğu 
durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

 

Şekil 8. Kılcal boruya giriş çıkış basınç 

oranının çevre sıcaklığı ile değişimi 

 

SONUÇ 

 

Çalışmada, iklimlendirme cihazlarında R22 yerine 
R453A’nın kullanılması ve kılcal borunun boyunun 
değişmesiyle enerji parametrelerinin değişimi 
incelenmiştir. 60 cm kılcal boru kullanılması 
durumunda COP değeri 100 cm kılcal boruya kıyasla 
yaklaşık %3 artmıştır.  60 cm kılcal borulu sistemin 
soğutma kapasitesi, 100 cm kılcal borulu sistemden 
yaklaşık %4 ila %7 civarında yüksek tespit edilmiştir. 
100 cm kılcal borulu sistemin kompresör elektrik 
tüketimi, 60 cm kılcal borulu sistemden yaklaşık %1 ila 
%6 arasında daha yüksektir. 100 cm kılcal boruya 
sahip sistemin kompresör elektrik tüketimi, 80 cm 
kılcal borulu sistemden yaklaşık %2 daha yüksektir. 
En yüksek sıkıştırma oranı değeri 80 cm için tespit 
edilirken, bu uzunluğa ait değerler 100 cm uzunluğa ait 
değerlerden yaklaşık %1.5 daha yüksektir. 
Kılcal borunun uzunluğunun değişmesi kılcal borunun 
çıkış basıncını (Pç) değiştirmektedir. Bu durum 
buharlaşma sıcaklığının değişmesine neden 
olmaktadır. Kılcal borunun kısalması buharlaşma 
sıcaklığını arttırmaktadır.  
R22 yerine, R453A kullanılması durumunda, 100 
cm’lik kılcal boru yerine, 60 cm’lik kılcal boru 
kullanılması daha uygun olacaktır.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, kesikli proses ile ham (tüvenan) selestit 
cevherinin sodyum hidroksit çözeltilerindeki liçi 
işleminin optimum deneysel koşulları belirlenmiştir. 
Sonuçlar, en önemli parametrelerin reaksiyon sıcaklığı, 
sodyum hidroksit konsantrasyonu ve karıştırma hızı 
olduğunu göstermiştir. Çözünme veriminin karıştırma 
hızı, sodyum hidroksit konsantrasyonu ve reaksiyon 
sıcaklığının artmasıyla arttığı fakat tane boyutu ve 
katı/sıvı oranının artmasıyla azaldığı belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: tüvenan cevher, selestit, liçing, 
sodyum hidroksit, kesikli proses.  

 

Abstract 
 
In this study, the leaching of the raw celestite ore in 
solutions of sodium hydroxide was investigated by 
batch process. The results demonstrated that the most 
important parameters were reaction temperature, the 
concentration of sodium hydroxide and stirring speed. It 
was determined that the dissolution efficiency 
increased with increasing stirring speed, sodium 
hydroxide concentration and reaction temperature but 
decreased with increasing particle size and solid-liquid 
ratio. 
 
Keywords: raw ore, celestite, leaching, sodium 
hydroxide, batch process. 
 

1. Giriş 
 
Stronsiyum yerkabuğunda ortalama % 0,04 oranında 
bulunmaktadır. Ve bulunma sıklığı olarak 15. sırada yer 
almaktadır. Deniz suyunda bulunma oranı açısından ise 
10. sıradadır [1]. Stronsiyum kayaçlarda baryum ve 
kalsiyum gibi 2A grubu toprak alkali metalleri ile 
beraber çoğunluğu selestit (SrSO4) olmak üzere, 
selestit ve stronsiyanit (SrCO3) halinde iki mineral 
bünyesinde bulunmaktadır. Selestitin doğada rastlanma 
bolluğu stronsiyanite oranla fazla olduğundan dolayı, 
stronsiyum genellikle selestit yapısında görülmektedir. 
Selestit tüm stronsiyum bileşiklerinin hammaddesi 
durumundadır. Diğer taraftan, üretilen stronsiyanit 
kullanılarak diğer stronsiyum bileşiklerine geçiş 
yapılmaktadır. Stronsiyum bileşikleri elektronik, 
seramik, piroteknik, elektrokimya, boya, ilaç, cam, 
şeker ve yağ sanayisi gibi çok geniş bir yelpazede 
kullanım alanına sahiptir [2]. Dünya’daki en önemli 
selestit rezervleri önem derecesine göre Meksika, 
Türkiye, İran ve İspanya’da bulunmaktadır. Türkiye’deki 
selestit lokalizasyonu ise Sivas’ta bulunan Ulaş, Hafik, 

Kabali, Budakli, Demirci, Akcamescit, Tahtakeme ve 
Karayün ilçelerinde yoğunluk göstermektedir [3]. 
 
Türkiye’de selestit zenginleştirme fiziksel yollarla 
gerçekleştirilmektedir [4]. Türkiye, İspanya ve Kanada 
da bulunan stronsiyum cevherlerinin rezervlerinde ana 
mineral %90 selestit (SrSO4) içermektedir. Türkiye’de 
Sivas ilinde yoğun bir lokalizasyona sahip olan selestit 
rezervleri İstanbul Barit Maden Anonim Şirketi 
tarafından işletilmekte olup, sallantılı masa ve sarsıntılı 
elek sistemi ile fiziksel yollarla zenginleştirilerek ve 
%95-96 tenörlü SrSO4 içeren selestit olarak piyasaya 
sürülmektedir [5]. 
 
Liç, cevherde bulunan ekonomik açıdan değerli 
metallarin sulu çözeltilerle kimyasal muamelesi 
sonucunda, metali sulu ortama alarak geri kazanma 
yöntemidir. Hidrometlurjide yaygın olarak kullanılan ve 
fiziksel zenginleştirme yöntemlerinden farklı olan bir 
tekniktir. Düşük tenörlü cevherlere de uygulanabilmesi, 
düşük enerji sarfiyatı, ekonomik ve çevreye zararının 
nispeten daha az olması yönünden avantajlara sahiptir 
[6]. 
Stronsiyum bileşiklerinin elde edilmesi açısından, liç 
uygulamalarında çoğunlukla yüksek tenörlü selestit 
konsantresi kullanılmaktadır. Literatürde selestit 
konsantresinin farklı çözgenler içerisindeki liçinin 
çalışıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Iwai ve 
Toguri, sodyum karbonat (Na2CO3) (1989) [7]; Carrillo 
ve ark., Na2CO3 (1995) [8], Castillejos ve ark., Na2CO3 
(1996) [9],                   Suarez–Orduna ve ark., Na2CO3 
(2004) [10],                            Suarez–Orduna ve ark., 
sodyum florür (NaF) (2004) [11], Aydoğan ve ark., 
hidroklorik asit (HCl) ve baryum klorür (BaCl2) (2006) 
[12], Bingöl ve ark., Na2CO3 (2010) [13], Zorağa ve 
ark., amonyum karbonat (NH4HCO3) ve amonyum 
karbamat (H4NOCONH2) (2016) [14], Zorağa ve ark., 
okzalik asit (H2C2O4) (2017) [15]. 
 
Literatürde ham selestitin liç koşulları konusunda 
makaleler oldukça nadir bulunmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, İstanbul Barit Maden Anonim Şirketinden temin 
edilen %62,55 tenörlü ham selestit cevherinin sodyum 
hidroksit çözeltilerindeki liçini etkileyen parametrelerin 
optimizasyonu araştırmaktır. Bu amaçla, en yüksek 
stronsiyum çözünme veriminin elde edildiği sıcaklık, 
katı/sıvı oranı, karıştırma hızı, tane boyutu ve sodyum 
hidroksit (NaOH) derişimi paramaetreler olarak 
seçilmiştir. Bu parametrelerin stronsiyoum çözünme 
verimini maksimum yapan değerler dikkate alınarak 
parametrelerin en uygun değeri belirlenmiştir.  

 

2. Materyal Ve Metot 
 
2.1. Materyal  
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Öğütülmüş ham selestit cevheri Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi'nde (DEFAM) bulunan ASTM 
standartlarındaki Retsch marka ve AS 200 model 
eleme cihazında kuru eleme ile 45–63 µm, 63–100 µm 
ve 100–150 µm tane boyut aralıklarına ayrılmıştır. 
Deneysel çalışmalarda analitik saflıkta sodyum hidroksit 
(NaOH, Merck) ve deiyonize su kullanılmıştır. 

 

2.2. Metot  
 
Deneysel çalışmalarda kullanılan deney düzeneği Şekil 
2.1'de verilmiştir. Liç deneyleri atmosfer ortamında, 500 
mL'lik üç boyunlu cam reaktörün içerisine mekanik 
karıştırıcı daldırılarak, sabit sıcaklık su banyosunda 
gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sırasında 
buharlaşmadan kaynaklanan çözelti kaybını önlemek 
için kullanılan kondenser cam reaktörün boyunlarından 
birine takılarak, sistemin su sirkülasyonu sağlanmıştır. 
Cam reaktör içerisindeki çözeltinin sıcaklığı, portatif 
dijital problu termometre ile kontrol edilmiştir. Cevher 
numunesi 0,1 mg hassasiyetli analitik terazide 
tartılmıştır. Deney süreleri dijital kronometre ile 
ölçülmüştür. Üç boyunlu balondaki çözeltinin sıcaklığı 
istenen değere ulaşınca, tartılan numune balona ilave 
edilerek, liç işlemi başlatılmıştır. Hedeflenen süre 
sonunda liç sonlandırılmış ve çözelti sıcak halde 
filtrelenerek katı/sıvı ayrımı yapılmıştır. Gereklilik 
dahilinde katı fazın, sıvı fazın veya her iki fazın 
kimyasal analiz yoluyla elementlerin miktarları 
ölçülmüştür. Elde edilen sayısal verilerden yararlanarak 
stronsiyumun çözünme verimi hesaplanmıştır.   

 

3. Sonuçlar Ve Tartışma 
 
3.1. Parametrelerin Etkisi 
 
Ham selestit cevherinin NaOH çözeltilerindeki liçi 
araştırılırken, sodyum hidroksit derişimi, reaksiyon 
sıcaklığı, karıştırma hızı, katı/sıvı oranı ve tane 
boyutunun  etkileri araştırılmıştır. Seçilen liç 
parametreleri ve seviyeleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.                             
 
Çizelge 3.1. Ham selestit cevherinin sodyum hidroksit 
çözeltilerindeki liçi sırasında seçilen parametreler ve 

değerleri 

Parametreler Değerler  

NaOH derişimi, 
 mol/L 

1 2 3 3,5 4 

Reaksiyon 
sıcaklığı,oC 

20 40 60 80 90 

Karıştırma hızı,  
rpm 

100 300 400 500 600 

Katı/sıvı oranı, 
g/100mL 

0,5 1 3 7  

Tane boyutu,  
µm 

45-63 63-100 100-150    

 

 

 

 

3.1.1. Sodyum Hidroksit (NaOH) Derişiminin Etkisi 
 
Ham selestit cevherinin sodyum hidroksit 
çözeltilerindeki çözünürlüğü, sulu NaOH çözeltisinin 
farklı derişimleri ele alınarak incelenmiştir. NaOH 
derişiminin etkisi araştırılırken, diğer parametreler sabit 
değerlerde tutulmuştur. Deneysel çalışmalar sırasında, 
sıcaklık 90

o
C, katı/sıvı oranı 0,5g/100 mL, karıştırma 

hızı 500 rpm, tane boyutu 63-100 μm elek aralığında 
sabit tutulurken, sodyum hidroksit çözeltisi ile 1-4 mol/L 
aralığında ve 0-210 dakika aralığında çalışılmıştır. 
Farklı NaOH derişimlerindeki liç deneyleri sonucunda 
elde edilen stronsiyumun çözünme verimi değerlerinin 
zamana karşı değişimini veren grafik Şekil 3.1’de 
görülmektedir. 
 

 
 
Şekil 3.1. Ham selestit cevherinin NaOH çözeltilerinde 
çözünmesi üzerinde, NaOH derişiminin etkisi 

(reaksiyon sıcaklığı: 90
o

C, karıştırma hızı: 500 rpm, 
katı/sıvı oranı: 0,5g/100 mL, tane boyutu: 63-100 µm) 
 
Şekil 3.1’de 1 mol/L NaOH derişiminde 0–210 dakika 
zaman zarfında stronsiyumun çözünme verimi değerleri 
çok düşüktür. NaOH derişimi arttıkça, çözünme verimi 
artmıştır. 4 mol/L NaOH derişiminde 3,5 mol/L’ e göre; 
3,5 mol/L NaOH derişiminde 2 ve 3 mol/L’e göre; 2 ve 3 
mol/L NaOH derişiminde ise 1 mol/L derişimine göre 
gözlenen artış çözünmeyi pozitif yönde etkilemiştir. 
Sonuç itibariyle, en uygun NaOH derişimi 4 mol/L 
olarak seçilmiştir.  
 
Özacar ve Şengil (1999), Şaphane–Kütahya’dan 
(Türkiye) temin ettikleri alünit (KAl3(SO4)2(OH)6) 
mineralini kalsine ettikten sonra alüminyum oksit 
(AI2O3) halinde alüminyum kazanmak üzere, NaOH sulu 
çözeltilerinde liç yapmışlardır. Mineral kalsinasyon 
sayesinde NaOH içerisinde çözünebilir hale getirilmiştir. 
Yüksek oranda kuvars (SiO2) içeren kalsine alünitin 
çözünürlüğü ve alüminyumun çözünme verimi yüksek 
derişimli NaOH çözeltilerinde artmıştır. Ancak 9 
mol/L’dan sonra çözeltiye alınan kuvars ve alüminyum 
sodyum alüminyum silikat (Na2O.AI2O3.2SiO2) halinde 
çöktüğünden dolayı, liç verimi düşmüştür. Ancak sonuç 
olarak, NaOH derişiminin mineralin çözünürlüğü 
üzerinde çok etkili olduğu ve çözünmeyi hızlandırdığı 
belirtilmiştir [16]. Zhao ve ark. (2011), Jiangxi ilinden 
(Çin) tedarik ettikleri kalsiyum tungstat (CaWO4) 
cevherine NaOH liçi uygulayarak elde ettikleri wolfram 
oksidin (WO3) liç veriminin, NaOH derişimine kuvvetle 
bağlı olduğunu ve çok derişik ortamda çalışıldığını 
rapor etmiştir [17].  
 
3.1.2. Reaksiyon Sıcaklığının Etkisi 
 
Reaksiyon sıcaklığının ham selestit cevherinin sodyum 
hidroksit çözeltilerindeki çözünürlüğü üzerindeki etkisi 

araştırılırken, 20-90
o

C sıcaklık ve 0–210 dakika süre 
aralığında deneyler yapılarak, cevherin liç performansı 
incelenmiştir. Çalışmalar sırasında katı/sıvı oranı 
0,5g/100 mL, karıştırma hızı 500 rpm, tane boyutu 63-
100 μm aralığında ve NaOH derişimi 4 mol/L olarak 
sabit tutulmuştur. 
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Şekil 3.2. Ham selestit cevherinin NaOH çözeltilerindeki 
çözünmesi üzerinde reaksiyon sıcaklığının etkisi 

(karıştırma hızı: 500 rpm, katı/sıvı oranı: 0,5g/100 mL, 
tane boyutu: 63-100 µm, NaOH derişimi: 4 mol/L) 

 

Stronsiyumun çözünme verimi, 20
o

C ve 40
o

C’de aşırı 

düşük ve yavaşken, 60
o

C’den 90
o

C’ye doğru zamanla 
hızlanmıştır. Sonuçlar, sıcaklığın çözünmeyi arttırdığını 
göstermiştir. Cevher oldukça zor çözünen bir yapıda 
olduğu için, çözünmesi açısından çalışma sıcaklığının 
yüksek tutulması gerekmektedir. Arrhenius bağıntısında 
(k=A.e

-E
a/

RT
), hız sabitiyle sıcaklık arasındaki 

eksponansiyel ilişki nedeniyle, sıcaklık artışı reaksiyon 
hızını arttırmaktadır. Sıcaklığa bağlı olarak söz konusu 
bağıntıdan hesaplanan aktivasyon enerjisi liç prosesinin 
hız kontrol edici basamağı hakkında bilgi vermektedir 
[18]. Buna ilaveten, sıcaklık artışı atomik ve moleküler 
çarpışmaları arttırmaktadır [19]. Elde edilen verilere 
dayanarak, en uygun çalışma sıcaklığı 90

o
C olarak 

belirlenmiştir.  
 
Smincakova ve Komorova (2008), Pezinok iline 
(Slovakya) ait orta tenörlü stibnit cevherinden (Sb2S3) 
antimon liçi amacıyla sodyum sülfür ve sodyum 
hidroksit (Na2S+NaOH) sulu çözelti karışımını 
kullanmışlardır. Na2S’ün sulu ortamda hidrolize olarak 
NaOH ürettiği ve NaOH’i destekleyerek bazlık gücünü 
arttırarak liçi hızlandırdığı buna ilaveten antimon 
çözünme veriminin sıcaklıkla arttığı ve reaksiyon 
süresinin kısaldığı rapor edilmiştir [20]. Xue ve ark. 
(2009), Guoai Ferroalloy şirketinden (Çin) temin ettikleri 
titanyum cürufundan (TiO2·Ti2O3) titanyum oksit (TiO2) 
elde ettikleri NaOH liçinde, sıcaklığın çok etkili olduğu 
ve sıcaklık artışıyla NaOH–cüruf karışımının 
vizkositesinin azaldığı ve çözelti ortamındaki türlerin 
etkileşiminin hızlandığı için, TiO2 liçinin hızlandığı rapor 
edilmiştir [21]. Ghasemi ve Azizi (2018), İsfahan (İran) 
ilinde bulunan Goshfil atık tesisinden tedarik ettikleri 
smitsonit (ZnCO3) ve seruzit (PbCO3) içeren düşük 
tenörlü atığı NaOH sulu çözeltilerinde liç yapmıştır. 
Sulu ortamdaki hidroksil iyonlarıyla (OH

-
), smitsonit ve 

seruzit arasındaki reaksiyonlarla sırasıyla çinko 
tetrahidrokso [Zn(OH)4

=
] ve kurşun tetrahidrokso 

[Pb(OH)4
=
] komplekslerini elde etmişlerdir. Liç sırasında 

yapılan sıcaklık artışının, hidrokso bileşiklerinin oluşum 
hızını arttırdığını ifade etmişlerdir. Bunun sebebini ise, 
sıcaklığın çözeltideki türleri aktive ettiği şeklinde 
açıklamışlardır [22]. 
 
3.1.3. Karıştırma Hızının Etkisi 
 
Ham selestit cevherinden stronsiyumun liçinin 
karıştırma hızına bağlı olarak ne ölçüde değiştiğini 
araştırmak amacıyla, 90

o
C reaksiyon sıcaklığında, 63-

100 µm tane boyutunda,                       4 mol/L NaOH 
derişiminde ve 0,5g/100 mL katı/sıvı oranında, 100–900 

rpm ve 0–210 dakika süre aralığında farklı karıştırma 
hızlarında liç deneyleri yapılmıştır.  
 
Şekil 3.3 dikkate alındığında, stronsiyumun çözünme 
verimi 100 ve 300 rpm’ de düşük seyrederken, 400 
rpm’den itibaren önemli bir artış gözlenmiştir. 500 
rpm’den daha büyük karıştırma hızlarındaki çözünme 
verimi yavaşça artmaya devam etmiştir. Stronsiyumun 
selestit cevherinden liçi, karıştırma hızına önemli 
ölçüde bağlıdır. Liçin ekonomikliği ve cihazın yorulma 
durumu gözönüne alındığında, en uygun karıştırma 
hızının 500 rpm olduğu sonucuna varılmıştır. Liç süresi 
olarak 210 dakika alınmıştır. 
 
Karıştırma hızının artması, çözeltide süspanse halde 
bulunan katı taneciklerin çözelti ile etkileşimini ve liç 
hızını arttırmıştır [18,22]. Jarupisitthorn ve ark. (2002), 
Tayland’taki bir atık tesisinden temin ettikleri atıktan 
çinko kazanımı amacıyla NaOH liçi yapmışlardır. Çinko 
liçi veriminin, 500–850 rpm karıştırma hızı aralığında 
artarak sabitlendiği ve genel olarak değişmediği 
görülmüştür. Liç reaksiyonunun kimyasal reaksiyonla 
kontrol edildiği için, karıştırma hızından bağımsız ve 
difüzyon kontrollü olmadığı belirtilmiştir [23]. Tongamp 
ve ark. (2010), sodyum hidrojensülfit (NaHS)–sodyum 
hirdoksit (NaOH) çözelti karışımı içerisinde enarjit 
mineralinden (Cu2AsS4), bakırın (Cu) bakır sulfur (CuS) 
olarak kazanımı için, arseniği (As) uzaklaştırmışlardır. 
Çünkü mineralde önemli oranda buluna arsenik, CuS 
dönüşüm verimini düşürmüştür. Bu doğrultuda, 
yaptıkları liç çalışmalarında, karıştırma hızı arttıkça 
arseniğin mineralden uzaklaşan miktarının arttığı ve 
CuS’e dönüşümün hızlandığı belirtilmiştir. Liç üzerinde 
karıştırma hızının etkili olması ise reaksiyon difüzyon 
kontrollü olduğu göstermiştir [24]. 
 

 
 

Şekil 3.3. Ham selestit cevherinin NaOH çözeltilerindeki 
çözünmesi üzerinde karıştırma hızının etkisi (katı/sıvı 
oranı: 0,5g/100 mL, tane boyutu: 63-100 µm, NaOH 
derişimi: 4 mol/L, reaksiyon sıcaklığı: 90

o
C) 

 
3.1.4. Katı/Sıvı Oranının Etkisi 
 
Ham selestit cevherinin sodyum hidroksit 
çözeltilerindeki çözünürlüğü üzerinde katı/sıvı oranının 
etkisi, 500 rpm karıştırma hızı, 90

o
C reaksiyon sıcaklığı, 

63-100 µm tane boyutu, 4 mol/L NaOH derişimi sabit 
tutularak 0,5g/100 mL-7g /100 mL katı/sıvı oranı ve 0–
210 dakika süre aralığında araştırılmıştır. Şekil 3.4’te 
farklı katı/sıvı oranlarında hesaplanan XSr değerlerinin 
süreyle değişimi görülmektedir.   
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Şekil 3.4. Ham selestit cevherinin NaOH çözeltilerindeki 
çözünmesi üzerinde katı/sıvı oranının etkisi (karıştırma 
hızı: 500 rpm, reaksiyon sıcaklığı: 90

o
C, tane boyutu: 

63-100 µm, NaOH derişimi: 4 mol/L) 
 
Şekil 3.4’te liç reaksiyonunun başında, ham selestit 
cevheriyle sodyum hidroksit çözeltisi arasındaki 
reaksiyon henüz başlamadığı için, stronsiyumun 
çözünme verimi tüm katı/sıvı oranlarında sıfırdır.  
Ancak katı/sıvı oranının artmasıyla zamanla birlikte 
çözünme yavaşlayarak, azalmıştır. En yüksek çözünme 
verimi gerçekleştiği                             210. dakikada, 
0,5g/100 mL, 1 g/100 mL, 3g/100 mL ve 7g/100 mL 
oranları için sırasıyla, % ,99,70; %99,97; %72,95; 
%44,18 değerleri elde edilmiştir. Sonuç olarak, katı/sıvı 
oranı stronsiyum liçinde önemli parametrelerden birini 
oluşturmaktadır. Bundan sonraki deneylerde, optimum 
katı/sıvı oranı olarak 0,5 g/100 mL seçilmiştir. 
 

Katı/sıvı oranının artması, liç çözeltisinin 
viskozitesini arttırarak, çözeltinin cevher taneciklerine 
difüzyonunu ve kütle transferini yavaşlatarak, çözünme 
üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır [25]. Parada ve 
ark. (2014), Montana iline bağlı Butte kasabasında 
bulunan maden ocağından tedarik ettikleri (Amerika 
Birleşik Devletleri) enarjit mineralinden (Cu2AsS4), 
bakırın (Cu) bakır sulfur (CuS) olarak geri kazanılması 
sırasında, katı / sıvı oranının artmasıyla, liç çözeltisinin 
yoğunlaştığı ve bakır sulfur dönüşümünün yavaşladığı 
rapor edilmiştir [26]. Gu ve ark. (2019), Hunan’da (Çin) 
bulunan pirometalurji (yüksek sıcaklık liçi) tesisinden 
toplanan baca küllerinden arseniği (As) uzaklaştırmak 
amacıyla sodyum hidroksit–hidrojen peroksit (NaOH–
H2O2) çözelti karışımıyla liç yapmışlardır. Çalışmada, 
katı/sıvı oranı azaldıkça, liç sisteminin viskozitesinin 
düşerek, akışkanlığının arttığı, katı taneciklerin yüzey 
alanının genişlemesinden dolayı yüzey-çözelti 
etkileşiminin hızlandığı ve arsenik liçinin yüksek oranla 
başarıldığı bildirilmiştir. Bunun yanında, arsenik liçinin 
katı / sıvı oranının azalmasıyla artması hidroksil 
iyonlarıyla (OH

-
) etkileşen arsenik miktarındaki artışla 

açıklanırken, baca külünde arsenit (As2O3) formunda +3 
değerlikli olan arsenik, arsenik asit (H3AsO4) formunda 
+5 değerlikli arseniğe yükseltgenmiştir [27]. 
 
3.1.5. Tane Boyutunun Etkisi 
 
Ham selestit cevherinden stronsiyumun çözünmesinde 
rol oynayan tane boyutunun etkisini incelemek 
amacıyla, 500 rpm karıştırma hızı, 90

o
C reaksiyon 

sıcaklığı, 0,5 g/100 mL katı/sıvı oranı ve 4 mol/L NaOH 
derişimi sabit tutularak,     45–63, 63–100, 100–150 µm 
tane boyutları kullanılarak, 0–210 dakika aralığında liç 
deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 3.5 selestitten 
stronsiyum liçinde tane boyutunun etkisi 
göstermektedir. 

 

 
Şekil 3.5. Ham selestit cevherinin NaOH 
çözeltilerindeki çözünmesi üzerinde tane boyutunun 
etkisi (karıştırma hızı: 500 rpm, reaksiyon sıcaklığı: 
90

o
C, katı/sıvı oranı:                  0,5 g/100 mL, NaOH 

derişimi: 4 mol/L) 
 
45–63 μm ‘den 100–150 µm’ye doğru tane boyutu 
aralığı arttıkça, stronsiyum çözünme veriminin azaldığı 
görülmektedir. 45–63, 63–100 ve 100–150 µm 
aralıklarında sırasıyla en yüksek 0,9988–0,9997–
0,8222 çözünme verimi elde edilmiştir. 45–63, 63–100 
µm ‘de birbirine yakın sonuçlar elde edilirken, 100–150 
µm’de stronsiyum çözünme veriminin düştüğü tespit 
edilmiştir. 63 – 100 µm’ den küçük tane boyutu 
aralıklarında, stronsiyum liçinin tane boyutundan 
bağımsız olduğu, fakat 63–100 µm’den daha büyük 
tane boyutu aralıklarında ise liç çözeltisine geçen 
stronsiyum miktarının azaldığını ifade etmek yerinde 
olacaktır. Deneysel liç çalışmalarında, diğer 
parametrelerin cevherin çözünmesine olan etkisi 
araştırılırken, 63–100 µm tane boyutu aralığının 
kullanılmasına karar verilmiştir.  
 
Nayl ve ark. (2009), ilmenit cevherinin (FeTiO₃), 
amonyum hidroksit (NH4OH) çözeltilerindeki liçini 
çalışırken, tane boyutundaki azalmanın yüzey alanını 
arttırdığını ve titanyumun liçini hızlandırdığını rapor 
etmişlerdir [28]. Raza ve ark. (2015), Balochistan’a ait 
(Pakistan) magnezit (MgCO3) mineralinin süksinik asit 
(HOOC(CH2)2COOH) çözeltilerindeki liçini çalıştıkları 
çalışmada, liç veriminin tane boyutunun küçülmesiyle 
arttığını rapor etmişlerdir. Tane boyutu küçüldükçe, 
çözücü ile etkileşen yüzey alanının genişlediği 
belirtilmiştir [29]. 

 

4. Sonuçlar 

 
Bu çalışmada, İstanbul–Barit Maden A.Ş.’ye ait Sivas 
İli’in Akkaya ilçesine ait ham selestit cevherinin sodyum 
hidroksit çözeltileri ile liçi ve liç şartları araştırılmıştır. Liç 
deneylerinde etkili parametrelerin sıcaklık, karıştırma 
hızı ve       NaOH derişimi olduğu belirlenmiştir. Ham 
selestit cevherinden, stronsiyum liçinin sıcaklık, 
karıştırma hızı ve NaOH derişiminin artmasıyla arttığı, 
katı/sıvı oranı ve tane boyutunun artmasıyla azaldığı 
görülmüştür. 90

o
C sıcaklıkta, 63-100 μm tane boyutu 

aralığında, 0,5 g/100 mL katı/sıvı oranında, 500 rpm 
karıştırma hızında, 4 mol/L NaOH derişiminde ve 210 
dakikada       % 99,97 verimle stronsiyum hidroksit 
(Sr(OH)2) formunda stronsiyum kazanımı sağlanmıştır. 
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Özet 

 
Bu çalışmada, Balıkesir-Bigadiç ilçesindeki atık 
barajından tedarik edilen üleksit atığının okzalik asit 
çözeltilerindeki liçi yoluyla borik asit üretimi yapılmıştır. 
Liç boyunca katı/sıvı oranı dışında okzalik asit derişimi, 
sıcaklık ve karıştırma hızı parametreleri üzerinde 
çalışılmıştır. Her bir deneyden sonra bor oksit (% B2O3) 
yüzdesi hesaplanmıştır. Sonuç olarak, okzalik asit 
çözeltilerinde bor içeren üleksit atığının bor okside 
dönüşümünün okzalik asit derişimi, sıcaklık ve 
karıştırma hızının artmasıyla arttığı belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: borlu atık, üleksit, bor oksit, borik 
asit, liç. 
 

Abstract 
 
In this study, the production of boric acid was carried 
out via leaching in the oxalic acid solutions of ulexite 
waste provided from tailings dam in the area of 
Balikesir-Bigadic. The parameters were studied on 
oxalic acid concentration, temperature and stirring 
speed except for solid/liquid ratio during the leaching. 
The percentage of boron oxide (% B2O3) was 
calculated after each experiment. Consequently, it was 
determined that the conversion of boron containing 
ulexite waste in the oxalic acid solutions to boron oxide 
was increased with increasing oxalic acid 
concentration, temperature and stirring speed. 
 
Key words: waste with boron, ulexite, boron oxide, 
boric acid, leaching. 
 

1. Giriş 
 
Bor Türkiye’nin en önemli mineral kaynaklarından 
birisini oluşturmaktadır. Ülkemiz Dünya bor rezervinin 
%72’sini içermektedir [1]. Doğada serbest olarak 
bulunmayan bor kalsiyum, sodyum ve magnezyum 
elementleriyle birlikte hidrat bileşikleri halinde varlığını 
sürdürmektedir [2]. Bor mineralleri genellikle boratlar 
adıyla bilinmektedir. Boratlar önemli ölçüde bor oksit 
içeren borik asit tuzları veya esterleridir. Ve borik asit 
üretiminde kullanılmaktadırlar [3]. Ticari değeri en 
yüksek olan boratlar kolemanit                          
(2CaO.3B2O3.5H2O),üleksit Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O), 
tinkal (boraks) (Na2B4O7.10H2O) ve kernit 
(Na2B4O7.4H2O) olup bunlar saf kimyasallar halinde 
satışa arz edilmektedir. Bunlar dışında en fazla ticareti 
yapılan bor ürünleri boraks pentahidrat ve borik sittir 
[3]. Bor bileşiklerinin endüstriyel değeri içerdiği bor 
oksit yüzdesi (%B2O3) ile ifade edilmekte ve 
satılmaktadır [4]. Bor bileşikleri nükleer mühendislikte, 
refrakter alaşımlarda, ısıya dayanıklı polimerlerin 

üretiminde, cam, seramik, kozmetik, deri, boya, tekstil, 
kauçuk, deterjen sektörlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır [5]. Eti Maden A. Ş., Türkiye, Dünya’da 
en büyük 2. bor minerali üreticisidir [6]. Eti Madende, 
farklı çeşitlerde bor içeren katı atıklar oluşmaktadır 
(400,000 ton/yıl). Söz konusu atıklar ise tesisin atık 
barajlarında toplatılarak, bertaraf edilmek üzere 
bekletilmektedir. Bor atıklarındaki B2O3 içeriği tesiste 
kullanılan bor mineralinin türüne ve zenginleştirme 
şartlarına göre, %11-20 arasında değişmektedir [7]. 
Borik asit birçok bor bileşiğinin hazırlanmasında 
kullanılan önemli bir başlangıç maddesidir [4]. Sodyum, 
kalsiyum, su ve hidroksil grubu içeren bir zincirden 
oluşan üleksit % 43 B2O3 içermektedir. Bunun yanında, 
bor minerallerinin üretiminde, hammadde olarak büyük 
bir öneme sahiptir.  Borik asit, bor minerallerinin çeşitli 
asit çözeltileriyle (organik/inorganik) reaksiyonu 
sonucunda üretilmektedir [8]. Literatürde üleksit 
mineralinden farklı çözeltiler içerisinde borik asit elde 
edildiği çalışmalar mevcuttur; amonyum asetat                      
[9], asetik asit [10], fosforik asit [11], karbondioksitle 
doyurulmuş boraks pentahidrat [1], sodyum hidrojen 
sülfat [4]. 
 
Bu çalışmada, oksalik asit liç yöntemi ile üleksit 
atığından borik asit üretimi araştırılmıştır. Liç verimine 
etki eden oksalik asit derişimi, reaksiyon sıcaklığı ve 
karıştırma süresi parametrelerinin etkileri her bir deney 
birbirinden bağımsız olacak şekilde incelenmiştir. Bu 
çalışma sonucunda oksalik asit liç yöntemi ile üleksit 
atığından borik asit üretiminin optimum liç koşulları 
verilmiştir.  
 

2. Materyal Ve Metot 
 
2.1. Materyal 
 
Bu çalışmada,  Balıkesir-Bigadiç ilçesindeki atık 
barajından tedarik edilen üleksit atığı kullanılmıştır. Atık 
atmosfer ortaminda, etüvde 24 saat 40

o
C’de 

kurutulmuştur.  
 
2.2. Metot  
 
Liç deneyleri atmosfer ortamında, 500 mL'lik üç boyunlu 
cam reaktörün içerisine mekanik karıştırıcı daldırılarak, 
sabit sıcaklık su banyosunda gerçekleştirilmiştir. 
Reaksiyon sırasında buharlaşmadan kaynaklanan 
çözelti kaybını önlemek için kullanılan kondenser cam 
reaktörün boyunlarından birine takılarak, sistemin su 
sirkülasyonu sağlanmıştır. Cam reaktör içerisindeki 
çözeltinin sıcaklığı, portatif dijital problu termometre ile 
kontrol edilmiştir. Cevher numunesi 0,1 mg hassasiyetli 
analitik terazide tartılmıştır. Deney süreleri dijital 
kronometre ile ölçülmüştür. Üç boyunlu balondaki 
çözeltinin sıcaklığı istenen değere ulaşınca, tartılan 
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numune balona ilave edilerek, liç işlemi başlatılmıştır. 
Hedeflenen süre sonunda liç sonlandırılmış ve  çözelti 
sıcak halde filtrelenerek katı/sıvı ayrımı yapılmıştır. Her 
deney sonrasında, katı faz atılarak, sıvı fazda %B2O3 
değeri hesaplanmıştır.,  
 

3. Sonuçlar Ve Tartışma 
 
3.1. Parametrelerin Etkisi 
 

Üleksit atığının okzalik asit (C2H2O4.2H2O) 
çözeltilerindeki çözünmesi sırasında, bor oksit üretim 
şartlarını optimize etmek amacıyla yapılan deneysel 
çalışmalarda katı/sıvı oranı sabit tutularak, okzalik asit 
derişimi, reaksiyon sıcaklığı ve karıştırma hızının 
etkileri araştırılmıştır. Seçilen liç parametreleri ve 
seviyeleri Çizelge 3.1’de verilmiştir.                             
 
Çizelge 3.1. Üleksit atığının okzalik asit çözeltilerindeki 
liçi sırasında seçilen parametreler ve değerleri 

 

Parametreler Değerler  

C2H2O4.2H2O 
derişimi, % 

4 8 10    

Reaksiyon 
sıcaklığı,

o
C 

25 40 50 60 70  

Karıştırma 
hızı, 
rpm 

200 500 700    

Reaksiyon 
süresi, dakika 

5 10 20 30 60 120 

 

3.1.1. Okzalik Asit (C2H2O4.2H2O) Derişiminin Etkisi 

 
Üleksit atığının okzalik asit çözeltilerindeki çözünürlüğü 
incelenirken, tane boyutu, katı/sıvı oranı, reaksiyon 
sıcaklığı, ve karıştırma hızı parametreleri sabit 
tutulmuştur.                           Asit derişimi % 4-8-10 
değerlerinde ve liç süresi 5-120 dakika aralığında 
deneyler yapılmıştır.  
 

 
Şekil 3.1. Üleksit atığından borik asit eldesinde okzalik 
asit derişiminin etkisi (reaksiyon sıcaklığı: 70

o
C, 

karıştırma hızı: 500 rpm, katı/sıvı oranı: 1g/100 mL) 
 

Şekil 3.1 incelendiğinde, asit derişimi % 4 ve liç süresi 5 
dakika iken liç verimi %48,74 elde edilmiştir. Asit 
derişimi % 8 ve liç süresi 5 dakika iken liç verimi hızlıca 
% 78,62 değerine yükselmiştir. Ancak 20 dakika liç 
süresinde asit derişimi % 4 ve 10 arasında iken liç 
verimi % 78,62 değerinden 85,00 değerine yavaşça 
yükselmiştir. Liç süresi 60 dakika ve asit derişimi % 4 

ve 10 arasında iken liç verimi %85,84 değerinden 99,81 
değerine yükselmiştir. Liç süresi 120 dakika ve asit 
derişimi % 4 ve 10 arasında iken B2O3 liç verimi 
%99,95 değerinden 99,86 yavaşça değerine 
yükselmiştir. En yüksek liç verimi, oksalik asit derişimi                 
% 4 ve % 10 arasında en uzun liç süresi olan 120 
dakikada elde edilmiştir. Bu nedenle, ekonomiklik 
açısından bundan sonraki deneylerde % 4’lük asit 
derişiminin kullanılmasına karar verilmiştir. Ekmekyapar 
ve arkadaşları (2010) üleksit mineralinin sitrik asit 
çözeltileri içerisindeki çözünürlüğünün, sitrik asit 
derişiminin artması ile arttığını rapor etmişlerdir [12]. 
 
3.1.2. Reaksiyon Sıcaklığının Etkisi 
 
Reaksiyon sıcaklığının borik asit üretimindeki etkisi 
araştırılırken, okzalik asit derişimi, karıştırma hızı, katı/ 
sıvı oranı parametreleri sabit tutulmuştur. Reaksiyon 
sıcaklığı      25-70

0
C aralığında ve 5-120 dakika 

arasındaki noktalarda çalışmalar yapılmıştır. Şekil 
3.2’de görüldüğü gibi, seçilen her sıcaklık noktasında liç 
süresi 5 dakikada, diğer sürelere göre liç verimi en 
düşük değer elde edilmiştir. Liç süresi 5 dakikada, 
sıcaklığın artması ile liç verimi artmıştır. Liç süresi 20 
dakika ve 25

o
C reaksiyon sıcaklığında, liç verimi düşük 

iken reaksiyon sıcaklığının 50
o
C ye yükselmesi ile liç 

verimi hızlıca artmıştır. Liç süresi 120 dakika ve 25
o
C 

ve 70
o
C reaksiyon sıcaklığı arasında liç verimi dalgalı 

bir şekilde artmıştır. En yüksek dönüşümün elde edildiği 
70

0
C optimum sıcaklık olarak kullanılmıştır. 

 

 
 
Şekil 3.2. Üleksit atığından borik asit eldesinde 
reaksiyon sıcaklığının etkisi (okzalik asit derişimi: % 4, 
karıştırma hızı: 500 rpm, katı/sıvı oranı: 1g/100 mL) 
 
Sıcaklık artışı, liç çözeltisinin viskozitesini azaltarak, 
akışkan–madde arasındaki difüzyon katsayısını arttırır. 
Böylelikle, cevherin bozunması, çözülmesi ve 
çözücünün tanecik yüzeyindeki kanallardan nüfuz edişi 
kolaylaşır [13]. Sıcaklık, reaksiyon kinetiklerinin 
incelenmesinde en önemli parametrelerin başında 
gelmektedir. Endüstriyel reaksiyonların çoğu, prosesin 
genel verimliliğini arttırmak ve yan reaksiyonları 
önlemek amacıyla daha yüksek sıcaklıklarda 
gerçekleştirilmektedir [14]. Doğan ve yartaşı (2009), 
sıcaklığın artmasıyla üleksitin fosforik asit çözeltilerinde 
daha yüksek oranda çözündüğünü rapor etmişlerdir 
[11].  
 
3.1.3. Karıştırma Hızının Etkisi 
 
Bor oksit üretiminde, karıştırma hızının etkisi 
araştırılırken, okzalik asit derişimi, reaksiyon sıcaklığı 
ve katı/sıvı oranı sabit tutularak, 200-500-700 rpm 
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karıştırma hızlarında ve 5-120 dakika aralığında 
deneyler yapılmıştır. Üleksit atığından borik asit 
eldesinde karıştırma hızının etkisi Şekil 3.3’te 
verilmiştir. Liç süresi 5 dakikada, karıştırma hızının 
artmasına rağmen en düşük liç verimi elde edilmiştir. 
Liç süresi 20 dakikada, karıştırma hızının artması ile liç 
verimi yavaşça artmıştır.  Liç süresi 120 dakikada, 
karıştırma hızının artması ile liç verimi etkisi çok 
düşükm olduğu için   ve bir tesiste karıştırma hızının 
artması yatırım ve işletme giderleri açısından ekonomik 
görülmediği için, bundan sonraki tüm çalışmalarda 
karıştırma hızı olarak 700 rpm yerine 500 rpm 
kullanılmıştır.  
 

 
 

Şekil 3.3. Üleksit atığından borik asit eldesinde 
karıştırma hızının etkisi (okzalik asit derişimi: % 4, 
reaksiyon sıcaklığı: 70

o
C, katı/sıvı oranı: 1g/100 mL) 

 
Kavcı ve arkadaşları (2014), sodyum hidrojen sülfat 
çözeltilerinde üleksit mineralindeki borun, bor okside 
dönüşümünün karıştırma hızıyla doğru orantılı 
olduğunu ifade etmiştir [4]. 
 

 

4. Sonuçlar 

 
Bu çalışmada, Balıkesir-Bigadiç bor tesislerinde 
bulunan atık barajlarından temin edilen üleksit atığıyla 
çalışılmıştır. Buna ek olarak, atıktan en yüksek verimle 
bor oksit üretiminin sağlanacağı şartlar araştırılmıştır. 
En yüksek verim, katı/sıvı oranı: 1g/100 mL, okzalik asit 
derişimi: % 4, reaksiyon sıcaklığı: 70

o
C ve karıştırma 

hızı: 500 rpm’de sağlanmıştır. Genel olarak, kullanılan 
parametrelerin bor oksit üretim verimini olumlu yönde 
etkilediği ve parametrelerin etkinliğinin sıcaklık, okzalik 
asit derişimi, karıştırma hızı sırasında azaldığı 
görülmüştür (sıcaklık >okzalik asit derişimi > karıştırma 
hızı). Son olarak, okzalik asit çözeltisinin, üleksit atığı 
için uygun bir çözücü olduğu söylenebilir. 
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Abstract
 
In this study, the surface roughness of the 7075-T6 
aluminum alloy was determined by turning the feed per 
tooth and spindle speed parameters and optimum 
processing conditions were determined. 0.03, 0.06, 
0.09, 0.12 values were chosen as feed per tooth and 
1600, 1750, 1900, 2050 levels were chosen as spindle 
speed. The experiments were designed with the 
Taguchi method. The experimental results based on 
the L16 orthogonal array were evaluated based on 
signal/noise (S/N) ratios. Variance analysis (ANOVA) 
and regression analysis were also performed. 
According to the results of the analysis, it was seen 
that the spindle speed effects on the surface 
roughness with a ratio of 95%. 
Keywords: 7075-T6 Al, turning, Taguchi method, 
surface roughness 
 

1. Introduction 
 
There are several factors affecting the surface 
roughness in turning. The most important of these are 
spindle speed, feed rate and depth of cut, known as 
cutting parameters. Generally, the desired cutting 
parameters are determined by experience or according 
to the catalogs with the values specified by the cutting 
tool manufacturers; however, in order to obtain a better 
result in surface roughness, optimization of cutting 
parameters and modeling of surface roughness is 
required. Surface roughness is a parameter that 
determines the surface quality. Surface irregularities 
resulting from the cutting tool or other problems in the 
manufacturing process are defined as roughness. 
Roughness covers other irregularities with traces of 
cross progress. The purpose of the chip removal 
process is not only to shape the parts, but to 
manufacture them to a certain degree of accuracy in 
terms of geometry, size and surface. The surface 
quality, including the surface accuracy of the part, is 
the most important feature that guides the 
determination of the chip removal process. Therefore, 
researchers are conducting experiments to determine 
the parameters that are effective on surface 
roughness. But experimental working needs to spend 
too much time so it is hard. Taguchi method is useful 
to avoid this. Many researchers have used this 
method. Some of them are summarized below. 
 
Manivel and Gandhiatan optimized surface roughness 
and tool wear in hard turning of austempered ductile 
iron. They designed experiments by Taguchi method 
and selected cutting speed, feed rate and depth of cut 
as parameter [1]. It had been found that the cutting 
speed was the most dominant factor on the surface 
roughness and tool wear. In another study Debnath et 
all investigated effects of cutting speed, feed rate, 
depth of cut and cutting fluid conditions on surface 
roughness and tool wear in turning process of mild 
steel bar. They carried out experiments according to 

Taguchi’s L9 orthogonal array and found that feed rate 
and the flow rate of the cutting fluid were the most 
effective parameters on surface roughness. On the 
other hand they explained that cutting speed and 
depth of cut were the dominant factors influencing tool 
wear [2]. Tosun et all studied the effect of cutting tool, 
spindle speed and feed rate on surface roughness of 
AA7075-T6 in milling process. The results indicated 
that the surface roughness was increased when feed 
rate was increased but the surface roughness was 
decreased when the spindle speed was increased [3]. 
Mandal et all conducted experimental work based on 
L9 orthogonal array with three parameters. These were 
depth of cut feed rate, cutting speed at three levels. 
They investigated machinability of AISI 4340 steel and 
found that depth of cut had maximum contribution on 
tool wear [4]. Kahraman made a study about 
optimizing cutting parameters based on the Taguchi 
method to minimize surface roughness in turning of 
studs manufactured from AISI 5140 steel. She chose 
rotational speed, feed rate and depth of cut as 
parameters [5]. 
 
Many factors affect the surface roughness, such as the 
type of material, cutting tool, cutting speed and 
progress, cutting depth, coolant and machine 
construction. As seen from literature survey surface 
roughness changes with one of these factors. 
However, the effects of the factors causing change can 
be different and independent, or they may be related to 
each other. In this experimental study for the best 
surface quality, experiments were designed with 
Taguchi experiment design and Taguchi optimization 
was applied to the obtained results. 
 

2. Experimental Work 
 
2.1. Materials  
 
AA7075-T6 material used in experiments in the form of 
cylindrical shaft and Ø30X120 mm dimensions has has 
150 HB hardness and tensile strength is 600 MPa, 
yield strength is 550 MPa, modulus of elasticity is 71 
GPa,  elongation of 11%. The experiments were 
carried out at Optimum TU 2506 CNC lathe machine in 
Sakarya University Faculty of Engineering Mechanical 
Engineering Laboratory as shown in Figure 1. 
 

 
 

Figure 1. Turning operation 
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The surface roughness meter PS1 model MAHR-
MARSURF was used for the measurement of surface 
roughness values. Figure 2 shows the surface 
roughness measurement operation. Measurements 
were made at room temperature. The instrument 
measures according to DIN EN ISO 3274 standards. 
Measurement was made from a point on the same axis 
on the workpiece. 
 

 
 

Figure 1. Surface roughness measurement 
 
 
2.2. Method 
 
Taguchi Method is an experiment design and 
optimization method based on parameter design. In its 
simplest sense, optimization can be defined as the 
optimal use of limited resources at hand. Taguchi’s 
experimental design method is a very useful method to 
determine the optimal combination of different levels of 
different parameters.  Optimization is very important in 
academic studies. Scientists use different optimization 
methods in their works [6-7]. In this study Taguchi 
method was chosen to optimize results. Most 
commonly used in statistical analysis of data collected 
within the scope of quality assurance systems. 
Taguchi's experimental design method is a very useful 
method to determine the optimum combination 
between different levels of different parameters. 
Moreover Taguchi method is a method used to save 
time and cost. 
 
7075 T6 aluminium alloy has been subjected to various 
tests according to the determined parameters and 
levels. 16 experiments were performed according to 
the L16 orthogonal array. The parameters determined 
here are spindle speed and feed per tooth. Four 
different levels were selected for each of the 
parameters and shown in Table 1.   After the tests, the 

surface roughness was measured from the surface of 
the sample. 
 

Table 1. Parameters and levels 
 

 Parameter Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 

A Spindle 
speed (rpm) 

1600 1750 1900 2050 

B Feed per 
tooth(mm/toot
h) 

0.03 0.06 0.09 0.12 

 

3. Results 
 
The most suitable orthogonal array L16 was selected 
to determine optimum conditions and analyze the 
parameters [8]. All statistical analyzes were performed 
using the Minitab 17 statistical package program at 
95% confidence level. Mean surface roughness 
measurements based on orthogonal array L16 are 
given in Table 2. Then, optimization was performed 
with the help of the obtained results. In this 
optimization process, there are three different 
functions, known as the Taguchi loss function, which 
are also referred to as the noise ratio (S/N-
Signal/Noise) function. They are “the smallest is the 
best”, “the highest is the best”, “the nominal is the best” 
cases. We expect surface roughness to be low so in 
the experiments, “the smallest is the best” was 
accepted. The last two columns in Table 3 shows 
signal/noise ratios. In the case where the result called 
the performance characteristic is the smallest of the 
best, the formula shown in Equation 1 is used. Here yi 
=the observed data at the ith experiment and n= the 
number of the experiments. Larger S/N ratio performs 
better to achieve optimum process parameter. 
 

                                               (1) 
 
According to the experimental results, S/N ratio 
obtained is shown in Table 3 and plotted as shown in 
Figure 2. The optimal level of process parameters can 
be found by taking into account the highest S/N ratio 
value. In the optimization of the cutting parameters, the 
optimum cutting parameters were found as A1B1. 
Here, the spindle speed (A1): 1606 rpm, feed per tooth 
(B1): 0.03 mm/tooth. 
 
 

Table 2. The experimental layout for L16 orthogonal array 
 

Experiment 
number 

Spindle Speed Feed per Tooth Surface Roughness,Ra 
(µm) 

Signal/Noise 
(dB) 

1 1600 0.03 0.422 7.498 
2 1600 0.06 0.990 0.085 
3 1600 0.09 1.885 -5.505 
4 1600 0.12 3.253 -10.245 
5 1750 0.03 0.424 7.442 
6 1750 0.06 1.086 -0.716 
7 1750 0.09 1.948 -5.792 
8 1750 0.12 3.660 -11.270 
9 1900 0.03 0.522 5.650 
10 1900 0.06 1.222 -1.741 
11 1900 0.09 2.369 -7.489 
12 1900 0.12 3.466 -10.797 
13 2050 0.03 0.540 5.356 
14 2050 0.06 1.486 -3.443 
15 2050 0.09 2.817 -8.996 
16 2050 0.12 3.947 -11.924 
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Table 3. S/N response table for Ra 
 

Level Spindle 
Speed  

Feed Per 
Tooth 

1 -2.043 6.486 

2 -2.581 -1.453 
3 -3.596 -6.946 
4 
Delta  

-4.752 
2.710 

-11.059 
17.546 

Rank 2 1 
   

 
As seen from Table 3 the dominant factor on the 
surface roughness in is the feed per tooth, the 
second order is the spindle speed. 

 
Figure 2. Mean of S/N ratios  

 
3D surface graphics are used to see a response 
variable in relation to two predictive variables. A 3D 
surface plot is a three-dimensional graph that is 
used for investigating desired response values and 
operating conditions. Surface graphics serve to see 
the optimum junction point between two data sets. 
In Figure 3 plot shows the relationship between the 
spindle speed and feed per tooth over the surface 
roughness. As the feed per tooth and spindle speed  
increased, surface roughness measured higher. 
 

 
 
Figure 3. Surface plot of surface roughness vs feed 

per tooth, spindle speed 
 
3.1. Analysis of Variance 
 
Analysis of variance (ANOVA) is used to determine 
which factors affect which process and to what 
extent. The aim of the analysis of variance is to 
determine to what extent the factors examined 
affect the output values selected to measure quality 
and how different levels cause variability. Statistical 
reliability of the results obtained is also tested. In 
this study, ANOVA was used to analyze the effects 

of spindle speed and feed per tooth on surface 
roughness. ANOVA results are shown in Table 4. 
 

Table 4. ANOVA for surface roughness  
 

Variance 
Source 

DF Adj SS ADJ MS F value % 
Contribution 
Rate 

A 3 0.6798 0.22654 6.97 2.97 

B 3 21.8871 7.29570 224.46 95.74 

Error 9 0.2925 0.03250  1.28 

Total 15 22.8592   100 

 
The last column of the Table 4 shows the 
percentage value of each parameter contribution, 
indicating the degree of impact on process 
performance. When the effect ratios on the mean 
surface roughness of the parameters were 
examined, the most important parameter was 
determined as the feed per tooth of 95.74%.  
 
 
3.2. Regression Analysis  
 
Regression analysis is the analysis method used to 
measure the relationship between two or more 
variables [9]. Because of the different parameters in 
the study, regression analysis can be performed for 
surface roughness [10]. In this study, the dependent 
variable is surface roughness, whereas the 
independent variables are spindle speed (ss), and 
feed per tooth (ft). For the surface roughness, the 
estimated Equation 2 given below is obtained by 
regression analysis. 
 
Ra= -2.9+0.001197 ss+34.57 ft                             (2) 
 
The actual test results obtained with the linear 
regression model and the estimated values are 
compared in Figure 4. The improved linear 
regression model showed a very good relationship. 
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Figure 4. Comparison of predicted Ra found by 

linear regression model with actual Ra 
 
3.3. Confirmaton  
 
In Taguchi method, after the determination of the 
variable levels that will give the optimum results, the 
verification tests are performed in which the 
accuracy of the optimization is tested.  
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Optimum parameter levels for surface roughness in 
according to S/N ratios calculated with the smallest 
best one objective function were determined as 
A1B1. Here, the spindle speed (A1): 1600 rpm, feed 
per tooth (B1): 0.03 mm/tooth. There is no need to 
verify that this set is included in the experiment set. 
As shown in Table 2, the level of the first test is 
such that the lowest surface roughness (Ra=0.422 
μm) was obtained from this test. 
 

4. Conclusions 
 
In the present study, the effects of feed per tooth 
and spindle speed process parameters on surface 
roughness in turning of 7075 T6 aluminium alloy 
were evaluated by means of Taguchi experiment 
design method. Accordingly, the following results 
were obtained:  
 
It was determined that the average surface 
roughness was directly proportional to the spindle 
speed and feed per tooth. 
 
The best average surface roughness value was 
found to be 0.03 feed rate and 1600 rpm. 
 
According to the analysis of variance, all treatment 
parameters were found to be significant on average 
surface roughness at 95% confidence level. 
 
The improved linear regression model showed a 
very good relationship.  
 
In this study, it was found that the Taguchi method 
was applied successfully to save time and cost in 
turning of 7075 T6 aluminium alloy. Obtained results 
can be used future academic researches and 
industrial applications. 
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Özet 
 
Doğal malzemelerin gündelik hayatta kullandığımız 
polimerlere katılması ve kullanıma uygun hale 
getirilmesi doğayı korumak adına önem arz etmektedir. 
Yaptığımız çalışmada HDPE polimeri içerisine doğal 
hava koşullarına bağlı olarak oluşan hidratlı bir 
magnezyum alüminyum silikat minerali olan vermikülit 
ilavesi ile bir polimer kompoziti elde edilmiştir. Katkı 
malzemesi olarak genleştirilmiş vermikülit kullanılmıştır. 
Saf HDPE ile %0-10-15-20 ve 25 oranlarında 
karıştırılan genleştirilmiş vermikülitin, polimer ile 
homojenizasyonu için çift vidalı ekstrüzyon prosesi 
kullanılmıştır. Sonrasında enjeksiyon numuneleri 
basılarak polimer kompoziti elde edilmiş olup, 
numuneler mekanik testlere tabi tutulmuştur. Bu testler 
limit oksijen indeksi, çarpılma sıcaklığı, vicat yumuşama 
sıcaklığı, nem emme miktarı, erime akış indeksi ve 
aşınma oranlarıdır. Taramalı elektron mikroskopu 
çalışması ile de genleştirilmiş vermikülitin matris 
içerisindeki dağılımları ve tane yapıları belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Yüksek yoğunluklu polietilen, 
genleştirilmiş vermikülit, kompozit. 

 
Abstract 
 
Combining natural materials that we use in our daily life 
with polimers and making them usable is very 
important to protect nature.By depending on the natural 
weather conditions, a hydrated magnesium aliminum 
silicate mineral,vermiculite, was formed. In this study, 
vermiculite was added into HDPE polimer and as a 
result; polimer composite was obtained. Expanded 
vermiculite was used as an additive. With pure HDPE, 
expanded vermiculite with a ratio of %0-10-15-20 and 
25 was mixed, for homogenization; double screwed 
extrusion process was used. Afterwards, by pressing 
injection samples; polymer composite was obtained, 
then the samples were subjected to mechanical test. 
These test include limit oxygen index, heat deflection 
temperature, vicat softening point, moisture content, 
melt flow index and abrasion ratio. Atomic structure and 
the distribution in a matrix of an expanded vermiculite is 
determined with the scanning electron microscope. 
 
Keywords: HDPE, expanded vermiculite, composite 
 

1. Giriş 
 
Endüstrinin yüksek oranda gelişmesi ve insan 
ihtiyaçlarının artması çerçevesinde önem arz eden 
yerlerde kompozit ve polimer kullanımında yüksek 
oranda artış görülmüştür. Katmanlı kompozit 
sistemlerin mekaniği, son yıllarda endüstrilerde bu 
sistemlerin iyi bilinen uygulamalarının çeşitliliği 
nedeniyle uygulamalı mekanik toplulukların ilgisini 

çekmiştir.[1] Birbiri içerisinde çözünmeyen iki veya 
daha fazla malzemenin katman olarak birleştirilmesi 
kompozitleri oluşturur.[2] Kompozit malzemeler, diğer 
birçok malzemeden daha yüksek dayanıma 
sahiptirler.[3] Polimerlerin karakteristik özellikleri 
arasında ise düşük yoğunluk, düşün dayanım ve 
yüksek mekanik sönümleme gösterilebilir.[4] Dünyanın 
gidişat yönüne bakılarak artık geri dönüşüm ürünleri ve 
doğaya zararlı olmayan materyallerin kullanımı 
artmıştır. Günlük hayatımızda kullandığımız zararlı 
malzemelerin yerini zararsız malzemeler almaya 
başlamıştır.[5] Birçok sektörde bu kavram popülerliğini 
artırmış ve hızla büyümektedir. Polimer matrisli 
kompozitler ise bu sektörün büyük çoğunluğunu ele 
geçirmiş durumdadır. Polimer matrisli kompozitlerin 
kullanım sebeplerinin başında ise hafif olması, spesifik 
olarak sertliği ve kolay erişimi söz konusudur.[6] 
Genleştirilmiş vermikülit üzerinde yapılan 
araştırmalarda vermikülitin adsorban özellikleri, ısı 
dayanımı hakkında bilgi edinilmiştir.[7-8] Takviye 
polimerlerin özelliklerini geliştirmek ve istediğimiz 
alanda kullanmak üzere polimerlere özellik 
kazandırmamızı sağlar.[9] Doğal halde ve çevreye 
herhangi zararı olmayan malzemelerin polimerlere 
takviye edilmesi durumunda belirli özelliklerinde artış ve 
azalış gözlemlenebilir.[10] Bu çalışmada, farklı 
oranlardaki genleştirilmiş vermikülit yüksek yoğunluklu 
polietilen polimeri içerisine katılmıştır. Karıştırma çift 
vidalı ekstrüzyonda gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 
enjeksiyon makinasında test numuneleri basılarak elde 
edilen polimer kompozitinin bazı özellikleri ve morfolojik 
yapısı belirlenmiştir.  
 

2. Malzeme ve Metot 
 
2.1 Kompozisyon ve Malzemeler  
 
Beş farklı numune hazırlanmıştır. Deneysel çalışmalar 
için hazırlanan numunelerin HDPE/VRM oranı Tablo 
1’de gösterilmiştir. HDPE  Petkim’ den temin edilmiştir. 
Malzemenin yoğunluğu 0,940 g/cm3. Erime akış indisi 
190°C/2.16kg’dır. Bu çalışmada kullanılan genleştirilmiş 
vermikülit (VRM) malzeme Kale Perlit’ten  temin 
edilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu çalışmada kullanılan 
malzemelerin oranları verilmiştir. 

Tablo 1. HDPE/VRM polimer kompozitinin karışım 
oranları 

 
Gruplar 

 
HDPE (%) 

Genleştirilmiş 
Vermikülit (%) 

1 100 - 

2 90 10 

3 85 15 

4 80 20 

5 75 25 
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2.2 Numume Hazırlama 
 
Genleştirilmiş vermikülit hazır olarak temin edilmiştir. 
Ekstrüzyon öncesinde granüller LB-5601 isimli katı 
karıştırıcıda (The Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 
dakika boyunca karıştırılmıştır. Farklı oranlardaki 
HDPE/VRM polimer kompoziti Mikrosan marka çift 
vidalı bir ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine 
A.Ş., Türkiye) 180-210 

o
C sıcaklık aralığında 25-30 Bar 

basınç altında ve 25 dev/dak’lık hızla dönen vida ile 
eriyik olarak karıştırılmıştır ve granül haline getirilmiştir. 
Bu granüller tekrar 24 saat boyunca 105 

o
C sıcaklıktaki 

etüvde kurutulmuştur. Daha sonra kurutulan 
granüllerden test numuneleri enjeksiyon makinasında 
basılmıştır. Enjeksiyon sıcaklığı 190-230 

o
C, enjeksiyon 

basıncı 110-120 bar ve vida dönme hızı 30-35 dev/dak. 
olarak kullanılmıştır. 

 

Tablo 2. HDPE/VRM polimer kompozitinin ekstrüzyon 
ve enjeksiyon şartları 

Proses Ekstrüzyon Enjeksiyon 

Sıcaklık (
o
C) 180–210 190–230 

Basınç  (bar) 25-30 110–120 

Kalıpta bekleme 
süresi (sn) 

- 15  

Vida hızı  (rpm) 25 30-35 

Kalıp sıcaklığı (
o
C ) - 35-40 

 

2.3 Test Yöntemi 

Tüm grupların erime akış indisi testleri ISO 1133 test 
standardına göre Zwick 4100 MFI (Almanya) test cihazı 
ile yapılmıştır. Her gruptan üç ölçüm yapılmış olup 
ortalama değerleri verilmiştir. Isıl çarpılma sıcaklığı ve 
Vicat yumuşama sıcaklıkları sırasıyla ISO 75 ve ISO 
307 test standardına göre CEAST 6521 marka (Ceast 
SpA, Italy) HDT-Vicat test cihazı ile yapılmıştır. Burada 
da her gruptan üçer adet numune test edilmiş ve 
ortalama değerleri verilmiştir. Nem emme 
davranışlarının belirlenmesi için ASTM D 6980 test 
standardı kullanılmıştır. Bu test Kern DBS 60-3 test 
cihazı ile yapılmıştır. Limit oksijen indeksi (LOİ) testi 
ISO 4589 test yöntemine göre Devotrans DA5 
(devotrans test cihazları, İstanbul) cihazı ile yapılmıştır. 
Aşınma testleri DIN 53 516 test standardına göre 
Devotrans DA5 (Devotrans test cihazları- Türkiye) 
aşınma cihazında yapılmıştır. Her grup için üç numune 
kullanılmıştır ve ortalama değerleri verilmiştir. Burada 
kullanılan numune kalınlığı 7 mm ve numune çapı ise 
15.5 mm’dir. Aşındırıcıdaki tamburun dönme hızı 40 
dev/dak.’dır. Numuneye 10N’luk yük (F) uygulanmıştır. 
Aşındırma mesafeleri (L) ise 20-40-60 ve 80 m’dir.  
Numunelerdeki kütle kaybı (Δm) aşınma işleminden 
sonra ölçülmüş ve spesifik aşınma oranları (Ws) 
aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıştır: 

Ws=(Δm) / ρ.FN.L (mm
3
/Nm)                                      (1)                                                                                            

Burada (ρ) numunenin yoğunluğu, (FN) uygulanan yük 
ve (L) ise kayma mesafesidir. HDPE/VRM polimer 
kompozitinin SEM analizleri için tüm numuneler Polaron 
SC7640 (İngiltere)  kaplama cihazı ile 20 Å kalınlığında 
altın/paladyum alaşımı ile kaplanmıştır. Daha sonra FEI 
Sirion XL30 FEG (Hollanda) marka elektron 
mikroskobisi ile 5-10 kV voltaj altında fotoğrafları 
çekilmiştir. 

3. Sonuçlar 

3.1 HDPE/VRM polimer kompozitinin mekanik 
değerleri  

Yüksek yoğunluklu polietilene genleştirilmiş vermikülit 
ilavesiyle oluşturulan polimer kompozitinin mekanik 
değerlerdeki değişimi Şekil 3‘te verilmiştir.  Şekil 3-A’da 
da görüldüğü gibi genleştirilmiş vermikülit tozu oranının 
artması ile ısıl çarpılma sıcaklığı değerinin de arttığı 
görülmektedir. Saf yüksek yoğunluklu polietilenin ısıl 
çarpılma sıcaklığı değeri 46,5

o 
C iken içerisine %10 

genleştirilmiş vermikülit tozu ilavesiyle bu değerin 60
o 

C’ye, % 15 ilavesiyle 66
o 

C’ye,  %20 ilavesi ile bu 
değerin 70

o 
C’ye ve  %25 ilavesi ile de 80 

o
C’ye çıktığı 

tespit edilmiştir.  En yüksek artışın %25 genleştirilmiş 
vermikülit tozu ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf 
yüksek yoğunluklu polietilenin ısıl çarpılma sıcaklığı 
değeri ile %25 genleştirilmiş vermikülit tozu ilaveli 
grubun ısıl çarpılma sıcaklığı değerini kıyaslandığın da 
bu değerin %72 oranında arttığı tespit edilmiştir. Şekil 
3-B’de görüldüğü gibi genleştirilmiş vermikülit tozu 
oranının artması ile vicat yumuşama sıcaklığı değerinin 
de arttığı görülmektedir. Saf yüksek yoğunluklu 
polietilenin vicat yumuşama sıcaklığı değeri 134,1

o 
C 

iken içerisine %10 genleştirilmiş vermikülit tozu 
ilavesiyle bu değerin 134,35

o 
C’ye, %15 ilavesiyle 

135,5
o 

C’ye,  %20 ilavesi ile bu değerin 136,25
o 

C’ye ve  
%25 ilavesi ile de 137,5

o 
C’ye çıktığı tespit edilmiştir.  

En yüksek artışın %25 genleştirilmiş vermikülit 
ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf yüksek yoğunluklu 
polietilenin vicat yumuşama sıcaklığı değeri ile %25 
genleştirilmiş vermikülit ilaveli grubun vicat yumuşama 
sıcaklığı değerini kıyaslandığın da bu değerin %2,6 
oranında arttığı tespit edilmiştir. Şekil 3-C’de görüldüğü 
gibi genleştirilmiş vermikülit tozu oranının artması ile 
erime akış indeksi değerinin düştüğü görülmektedir.   

Saf yüksek yoğunluklu polietilenin erime akış indeksi 
değeri 4,47 g/10 dakika iken içerisine %10 
genleştirilmiş vermikülit tozu ilavesiyle bu değerin 3,56 
g/10 dk’ya, %15 ilavesiyle 3,33 g/10 dk.’ya, %20 ilavesi 
ile bu değerin 3,04 g/10 dk.’ya ve  %25 ilavesi ile de 
2,64 g/10 dk. ’ya düştüğü tespit edilmiştir. En yüksek 
düşmenin %25 genleştirilmiş vermikülit ilavesinde 
olduğu görülmektedir. Saf yüksek yoğunluklu 
polietilenin erime akış indeksi değeri ile %25 
genleştirilmiş vermikülit ilaveli grubun erime akış 
indeksi değerini kıyaslandığında bu değerin %41 
oranında azaldığı tespit edilmiştir.  Şekil 3-D’de 
görüldüğü gibi genleştirilmiş vermikülit tozu oranının 
artması ile nem emme miktarının arttığı görülmektedir. 
Saf yüksek yoğunluklu polietilenin nem emme miktarı 
%0,55 iken içerisine %10 genleştirilmiş vermikülit tozu 
ilavesiyle bu değerin %0,56’ya, %15 ilavesiyle %0,59’a, 
%20 ilavesi ile bu değerin % 061’e ve  %25 ilavesi ile 
de %0,64’e çıktığı tespit edilmiştir. En yüksek artışın 
%25 genleştirilmiş vermikülit ilavesinde olduğu 
görülmektedir. Saf yüksek yoğunluklu polietilenin nem 
emme miktarı ile %25 genleştirilmiş vermikülit ilaveli 
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grubun nem emme miktarı kıyaslandığın da bu değerin 
%17 oranında arttığı tespit edilmiştir. Şekil 3-E’de 
görüldüğü gibi genleştirilmiş vermikülit tozu oranının 
artması ile limit oksijen indeksi değerinin arttığı 
görülmektedir. Saf yüksek yoğunluklu polietilenin limit 
oksijen indeksi %10,76 iken içerisine %10 genleştirilmiş 
vermikülit tozu ilavesiyle bu değerin % 10,9’a, % 15 
ilavesiyle %11,43 ’ya, %20 ilavesi ile bu değerin % 
11,83’e ve  % 25 ilavesi ile de % 12,26’ya çıktığı tespit 
edilmiştir.  En yüksek artışın %25 genleştirilmiş 
vermikülit tozu ilavesinde olduğu görülmektedir. Saf 
yüksek yoğunluklu polietilenin limit oksijen indeksi ile 
%25 genleştirilmiş vermikülit tozu ilaveli grubun limit 
oksijen indeksi kıyaslandığın da bu değerin %14 
oranında arttığı tespit edilmiştir.  

3.2 HDPE/VRM polimer kompozitinin aşınma 
davranışı 

HDPE/VRM polimer kompozitinin aşınma 
davranışlarının incelenmesi amacıyla 10 N yük altında 
0,32 m/s hızla dönen zımparalı (#60) tambur üzerinde 
tüm numuneler 20-40-60 ve 80 metre aşındırılmıştır. 
Formül (1) kullanılarak değerler yerine girilmiş ve 
aşınma oranları hesaplanmıştır.  Aşınma oranı 
değerleri Şekil 4’te verilmiştir. Genleştirilmiş vermikülit 
tozu oranlarının artmasıyla aşınma oranı değerlerinin 
de artığı görülmektedir. Aşınma mesafesinin artması da  

aşınma değerlerini etkileyen bir parametredir. 
Aşındırma mesafeleri arttıkça da aşınma oranlarının 
arttığı görülmektedir.  

 

Şekil 4. HDPE/VRM polimer kompozitinin aşınma 
oranlar 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

Şekil 3. HDPE/VRM polimer kompozitinin mekanin 
değerler değişim grafiği A) Isıl çarpışma sıcaklığı        
B) Vicat yumuşama sıcaklığı C) Erime akış indisi              
D) Nem emme miktarı E) Limit oksijen indeksi   

 

A 

B 

C 

D 

E 
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3.3 HDPE/VRM polimer kompozitinin mikroyapı 
incelemesi  

HDPE/VRM polimer kompozitinin mikroyapı fotoğrafları 
Şekil 5 ve 6’da verilmiştir. Yüksek yoğunluklu polietilen 
matris içerisinde genleştirilmiş vermikülit tozunun 
homojen olarak dağıldığı fotoğraflardan açıkça 
görülmektedir. 

        

          

       

Şekil 5. %10 oranında vermikülit ilaveli polimer 
kompozitinin SEM görüntüleri a) 250x b) 250x c) 500x      
d) 1000x e) 1000x f) 2000x  

       

      

               

Şekil 6. %25 oranında vermikülit ilaveli polimer 
kompozitinin SEM görüntüleri a) 250x b) 250x c) 500x      
d) 500x e) 2000x f) 2000x  

4. Tartışma 

Yaptığımız çalışmada yüksek yoğunluklu polietilen 
polimerine farklı oranlarda genleştirilmiş vermikülit 
ilavesi yapılarak polimer kompoziti elde edildi. Isıl 
çarpışma sıcaklığı, vicat yumuşuma sıcaklığı, erime 
akış indisi, nem emme miktarı, limit oksijen indisi, 
aşınma oranı ve mikroyapı özellikleri incelenmiş olup 
değerlerdeki değişimler gözlemlenmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre:  

1. Yüksek yoğunluklu polietilene yapılan genleştirilmiş 
vermikülit ilavesi ile ısıl çarpılma sıcaklığı, vicat 
yumuşama sıcaklığı, limit oksijen indisi, nem emme 
yüzde değerleri artmıştır. Erime akış indisi ise düşüş 
göstermiştir. Bu durumda malzemenin viskozitesinde 
artış görülmüştür. 
 
2. Yüksek yoğunluklu polietilene ilave edilen 
genleştirilmiş vermikülit oranın artmasıyla aşınma 
değerlerinin de düştüğü tespit edilmiştir. Buna ek olarak 
aşındırma mesafesi arttıkça aşınma oranı artmaktadır. 
 
3. Mikroyapı fotoğraflarından anlaşıldığı üzere 
genleştirilmiş vermikülit homojen olarak dağılmıştır.  
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ÖZET 

Birçok alanda kullandığımız polimerlerin diğer 
malzemelere göre bir takım dezavantajları vardır. Bu 
dezavantajlardan biri de polimerlerin yanmazlık 
özelliğine sahip olmasıdır. Böylece polimerlerin pek 
çok alandaki kullanımı zorlaşmıştır. Bu çalışmada 
HDPE polimerine farklı oranlarda (%0, %10, %15, %20 
ve %25) partikül halindeki genleştirilmiş vermikülit(VR) 
katılarak yanmazlık özelliği kazandırmak 
amaçlanmıştır. Vermikülit, yüksek sıcaklıklarda ani 
genleşme sonucu hacmini büyük oranda artıran, ısı ve 
ses izolasyonunda kullanılabilen bir mika grubu 
mineraldir. HDPE ve farklı oranlarda genleştirilmiş 
vermikülit, çift vidalı ekstrüzyon prosesi ile karıştırılıp, 
enjeksiyon cihazında uygun test numuneleri 
basılmıştır.  Elde edilen test numunelerine yapılan 
mekanik ve fiziksel testler sonucunda numunelerin 
sertlik, darbe mukavemeti, kopma uzaması, çekme 
mukavemeti, elastik modülü ve yoğunluğu 
belirlenmiştir. Ayrıca partikül halindeki genleştirilmiş 
vermikülit malzemenin tane boyut dağılımını belirlemek 
için elek analizi yapılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Genleştirilmiş vermikülit, 
yanmazlık, HDPE.  
 

ABSTRACT 

 
Polymers we use in many areas have a number of 
disadvantage according to other materials. One of 
these disadvantages is polymers have not non 
flammability properties. In this way use of polymers get 
difficult in many area. In this study,  in different 
rates(0%,10%,15%,20% ve 25%) participle form 
expanded vermiculite participated on HDPE polymer to 
upskill non flammability property. Vermiculite is a 
mineral of mica group which increase its volume 
greatly result of sudden expansion at high 
temperatures, can use heat and sound insulation. 
HDPE polymer and participated expanded vermiculite 
in different rates  were mixed with twin-screw extrusion 
prosses, suitable test samples were molded on the 
injection molding machine. As a result of the 
experiments  carried out on the test samples; 
hardness, impact strength, strain failure, tensile 
strength, elasticity modulus and density of test sample 
were determined. Furthermore screen analysis of 
expanded vermiculite material was made in paticiple 
form. 
Keywords: Expanded vermiculite, non flammability, 
HDPE 
 
 
 
 
 

1.GİRİŞ 
Polimerin kelime anlamı "çok parçalı" dır. Bir polimer 
malzeme, kimyasal olarak birbirine bağlı birçok parça 
veya birimi içeren bir katı olarak veya birbirine 
bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar veya 
birimler olarak düşünülebilir [1]. Bir kimyasal tepkimede 
polimer oluşumuna, polimerleşme denir [2]. Genel 
olarak polimer malzemeler düşük yoğunluğa, nispeten 
düşük yumuşama ve bozunma sıcaklığına sahiptir [1]. 
Temel olarak karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi 
elementlerden oluşan küçük molekül ağırlıklı organik 
moleküllerdir ve polimerler ancak belirli sıcaklıklara 
kadar yapı ve özelliklerini koruyabilmektedirler. 
Polimerlerin pek çoğunun kullanılabilir sıcaklık aralığı 
100–200˚C’a kadardır. Bazı özel durumlarda bu 
sıcaklık limitleri birkaç yüz derece daha arttırılabilir. 
Genel olarak sıcaklık 500˚C veya daha yükseğe 
çıkartılacak olursa, organik yapılar bozunur ve 
nispeten küçük molekül ağırlıklı parçalara bölünürler 
[3]. İstenilen özellikte polimer üretmek amacıyla 
polimer kompozitleri oluşturulur [4]. Polimer 
kompozitler, istenen özelliklere sahip tamamen yeni 
malzemelerin gelişiminde uygun, düşük maliyetli 
çözümler ürettiği için, hem bilimsel hem de endüstriyel 
sektörlerde giderek artan bir ilgi görmektedir [4]. 
Polimer matrisli kompozit malzemeler termoset ve 
termoplastik matris olmak üzre ikiye ayrılırlar [4]. 
Dünyada üretimi gerçekleştirilen kompozit 
malzemelerin yaklaşık olarak %90’lık kısmını polimer 
matrislerden oluşturmaktadır. Polietilenler, çok 
kompleks mühendislik plastikleri olup kolay şekil 
verilebilmesi, hafifliği, üretim maliyetinin düşüklüğü, 
yaygın oluşu, kimyasallara karşı direnci, işçiliğinin 
kolay ve geri dönüşümlü olması gibi çok sayıda 
üstünlüğe sahiptir [5].  Konvansiyonel malzemelerde 
malzeme kombinasyonu sınırlı iken kompozit 
malzemelerde sonsuz sayıda kombinasyon imkanı 
mevcuttur. Bu da kompozit malzemeleri diğerlerinden 
ayıran en önemli özelliklerden birisidir [6]. Polietilen, 
ham petrol veya doğal gazdan kolaylıkla elde 
edilebilen etilen gazından polimerize edilen bir 
poliolefin, bir temoplastik polimerdir.Sert, dayanıklı ve 
çabucak kendi orijinal biçimine geri dönme 
eğilimindedir [1]. Fakat oldukça düşük sıcaklıklarda 
yumuşamaya başlayarak mekanik özelliklerini 
kaybederler ve bu sebeple 60 °C’nin üzerindeki 
sıcaklıklarda kullanılmamalıdırlar [7]. Alevlenme, 
polimerin bozunarak oluşturduğu yanıcı gazların 
havadaki oksijenle etkileştiği anda görünen bir olaydır. 
Yanma sırasında polimer zincirleri daha yanıcı olan 
küçük zincirlere veya moleküllere parçalanırlar ve 
ortamın alevlenme özelliği sürekli artar. Polimerin 
yanması sırasında oluşacak gazların türü, polimerin ve 
katkı maddelerinin yapısına yakından bağlıdır [8]. 
Fakat tüm sistemler, bu ortamlarda bulunan 
malzemelerin güç tutuşurluk kazandırılmış malzemeler 
olması ile daha verimli hale gelebileceklerdir [1]. Katkı 
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maddesi kullanımı kullanılan katkı malzemesine has 
olarak bazı özelliklerin geliştirilmesini sağlar [9]. 
Polimerlerde alev geciktiricilik elde etmek için, 
genellikle “katkı maddesi” tipi ve “reaktif” tip olarak 
bilinen iki tip alev geciktirici yaklaşımı bulunmaktadır. 
Katkı maddesi tipi alev geciktiriciler geniş kullanım 
alanına sahip olup, genellikle polimerlere fiziksel olarak 
katılır. Bu da ticari polimerler için alev geciktirici 
gelişimine yardımcı olan en ekonomik, süratli ve 
muntazam yolu sağlar [10]. Polimer malzemelerin 
yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmaması kullanım 
alanlarına sınırlama getirir.  Günümüzde polimer 
malzemelerin yüksek sıcaklıklarda yanma özelliklerini 
iyileştirmek için polimer malzemeye bazı yanmazlık 
sağlayıcı malzemeler ilave edilmiştir. Bu çalışmada 
polimer malzemeye farklı oranlarda genleştirilmiş 
vermikülit katılmıştır.  Literatürde vermikülit terimi ticari 
olarak işletilen yüksek sıcaklıklara ısıtıldığında hızla 
pul pul dökülebilen mika minerallerini tanımlamak için 
kullanılmıştır Vermikülit mineral, hafif bir malzeme 
üretmek amacıyla ısıtıldığında lamel yapı gibi hızla 
genişleyen bir mikadır. Teorik olarak, saf vermikülit 
orijinal hacminin 30 katına kadar genleşebilir. 
Genişletilmiş vermikülit çok düşük yoğunluklu, iyi 
termal ve akustik yalıtım özellikleri ve aynı zamanda 
kimyasal olarak etkisiz ve yangına dayanıklı malzeme, 
ısı yalıtımı için hafif agrega ve dolgu maddesi olarak 
kullanılan uygulamalarda caziptir[11] Farklı oranlarda 
katılan genleştirilmiş vermikülit, polimerlerin mekanik 
ve fiziksel özelliklerini de değiştirmiştir. Numunelerinin 
mekanik ve fiziksel özelliklerini belirlemek için de 
yapılan testler sonucunda numunelerin sertlik, darbe 
mukavemeti, kopma uzaması, çekme mukavemeti, 
elastik modülü, genleştirilmiş vermikülitin tane 
boyutlarına göre ağırlıkları ve yoğunluğu belirlenmiştir. 

2.MALZEME VE METOT 

2.1 KOMPOZİSYON VE MALZEMELER: Beş farklı 

numune hazırlanmıştır. Hazırlanan numunelerin 

HDPE/VR oranı Tablo 1’de gösterilmiştir. HDPE 

Petkim’den temin edilmiştir. Yoğunluğu  0.940 

g/cm3’tür. Bu çalışmada kullanılan genleştirilmiş 

vermikülit malzeme Hölpower’dan  temin edilmiştir. 

Tablo 1 HDPE/VR karışım oranları 

GRUPLAR %HDPE %VR 

1.grup 100 0 

2.grup 90 10 

3.grup 85 15 

4.grup 80 20 

5.grup 75 25 

 

2.2 NUMUNE HAZIRLAMA:  

Partikül halindeki genleştirilmiş vermikülit malzeme 

Hölpower’dan hazır olarak temin edilmiştir.  Bu 

malzemenin elek analizi yapılmıştır. 

 

Şekil 1: Genleştirilmiş vermikülit 

 

Şekil 2: Elek analizi 

Ekstrüzyon öncesinde granüller LB-5601 isimli katı 
karıştırıcıda (The Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 
dakika boyunca karıştırılmıştır. Değişik oranlardaki 
HDPE/VR  polimer kompoziti Mikrosan marka çift vidalı 
bir ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.Ş., 
Türkiye) 190-230°C sıcaklık aralığında 110-120 bar 
basınç altında ve 30-35 dev/dak’lık hızla dönen vida ile 
eriyik olarak karıştırılmıştır ve granül haline getirilmiştir. 
Bu granüller tekrar 24 saat boyunca 105°C sıcaklıktaki 
etüvde kurutulmuştur. Daha sonra kurutulan 
granüllerden test numuneleri enjeksiyon makinesinde 
basılmıştır. Enjeksiyon sıcaklığı 180-210°C, enjeksiyon 
basıncı 100-110 bar ve vida dönme hızı 25 
dev/dak.dır.  
 

Tablo 2 Polimer kompozitinin ekstrüzyon ve enjeksiyon 

şartları 

 

2.3 TEST YÖNTEMİ: Çekme testleri ASTM D638 
standardına göre yapılmıştır. 10 kN kapasiteli Zwick 
Z010 (Almanya) marka çekme test cihazında 50 
mm/dak.’lık çekme hızı kullanılmıştır. Test sonucunda 
elastiklik modülü, maksimum çekme mukavemeti, 
kopma mukavemeti ve kopma uzama değerleri elde 
edilmiştir. Her gruptan beş adet numune kullanılmıştır, 
ortalama ve standart sapma değerleri alınmıştır. Sertlik 

Proses Ekstrüzyon Enjeksiyon 

Sıcaklık (
o
C) 180–210 190-230 

Basınç  (bar) 25-30 110-120 

Kalıpta bek. süresi 
(sn) 

- 15 

Vida hızı  (rpm) 25 30-35 

Kalıp sıcaklığı (
o
C ) - 35-40 
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testi, Zwick sertlik ölçüm cihazı ile ASTM D2240 
standardına göre yapılmıştır. Her gruptan iki numune 
alınmıştır ve her numune için beşer deneme 
yapılmıştır. Çıkan sonuçların ortalaması alınmıştır.  
Darbe mukavemetini belirlemek için Zwick B5113 
darbe test cihazı kullanılmıştır. ASTM D256 yöntemine 
göre oda sıcaklığında ve numunelere çentik açılarak 
gerçekleştirilmiştir ve her grup için beşer numune 
kullanılmıştır ve ortalamaları alınmıştır.  Yoğunluk testi 
ISO 2781 test standardına göre yapılmıştır. 
 

3. SONUÇLAR  

MEKANİK TEST SONUÇLARI:  
Şekil 3’te HDPE polimerine belirli oranlarda vermikülit 
katılmış ve katılmamış numunelerin mekanik 
değerlerinin değişimleri verilmiştir. Şekil A’da 
görüldüğü gibi HDPE polimerinin içine farklı oranlarda 
katılan vermikülitin etkisi ile elastik modülleri farklı 
değerler almıştır. Elastiklik modülerinde düzenli bir 
artış vardır. Saf HDPE polimerinin elastiklik modülü 
355,8 iken içerisine %10 oranında vermikülit  ilavesiyle 
bu değerin 356,4 MPa , %15 ilavesiyle 385.8 MPa, 
%20 ilavesiyle 416.6 MPa, %25 ilavesiyle 494.8 MPa 
olduğu tespit edilmiştir. En yüksek değerin %25 
vermikülit ilavesiyle olduğu görülmüştür. Saf HDPE 
polimerinin elastiklik modül değeri ile %25 vermikülit  
ilaveli grubun elastiklik modülü değerini 
kıyasladığımızda bu değerin %39.07 oranında arttığı 
tespit edilmiştir. Şekil B’deki çekme mukavemetine 
baktığımızda saf HDPE polimerinin çekme mukavemeti 
25,5 MPa iken %10 vermikülit  ilavesiyle 25,8 MPa, 
%15 ilavesiyle 26,1 MPa, %20 ilavesiyle 25,4 MPa ve 
%25 ilavesiyle 24,6 MPa değerinde oldukları tespit 
edilmiştir. En fazla artışın olduğu %15 vermikülit katkılı 
grubun çekme mukavemeti saf HDPE polimerinin 
çekme mukavemetine göre %2,35 oranında arttığı; en 
fazla azalmanın olduğu %25 vermikülit katkılı grubun 
çekme mukavemetinin saf HDPE polimerinin çekme 
mukavemetine göre %3,53 oranında azaldığı tespit 
edilmiştir. Şekil C’deki kopma uzaması değerleri 
vermikülit  ilavesiyle saf HDPE polimerinin kopma 
uzaması değerinden ani bir düşüş göstermiştir.  
 

A 

B 

C 

D 

E 

ŞEKİL 3.HDPE/VR polimer kompozitinin mekanik test 
sonuçları A) elastik modülü, B) çekme mukavemeti, C) 
kopma uzaması, D) izod darbe mukavemeti, E) 
sertlik(shore D) 
 
Saf HDPE polimerinin kopma uzaması değeri 285 MPa 
iken %10 vermikülit tozu ilavesiyle 8 MPa, %15 
vermikülit  ilavesiyle 6 MPa, %20 ilavesiyle 5 MPa, 
%25 ilavesiyle 4 MPa olduğu tespit edilmiştir. En fazla 
azalmanın olduğu %25 vermikülit ilavesinin olduğu 
grubun kopma uzaması saf HDPE polimerininkine göre 
%98,6 oranında azaldığı görülmüştür. Şekil D’deki  
izod darbe mukavemetinde vermikülit  ilavesiyle 
azalmıştır. Saf HDPE polimerinin izod darbe 
mukavemeti 13,42 kJ/m², %10 vermikülit  ilavesiyle 
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7,98 kJ/m², %15 ilavesiyle 6,42 kJ/m², %20 ilavesiyle 
6,06 kJ/m² ve %25 ilavesiyle 5,56 kJ/m² değerinde 
olduğu tespit edilmiştir. En fazla azalmanın olduğu 
%25 vermikülit ilaveli grubun izod darbe mukavemeti 
saf HDPE polimerininkine göre %58,57 oranında 
azalmıştır. Şekil E’de numunelerin sertliklerine (Shore 
D) baktığımızda saf HDPE polimerinin sertliği 56,3 iken 
%10 vermikülit  ilavesiyle bu değer 56,6, %15 
ilavesiyle 57.1, %20 ilavesiyle 57.8 ve %25 ilavesiyle 
58.6 değerinde olduğu tespit edilmiştir. Saf HDPE 
polimerinin sertlik değerine göre en fazla artışın olduğu 
%25 vermikülit  katkılı grubun sertliği %4.1 oranında 
arttığı gözlemlenmiştir.  
FİZİKSEL TEST SONUÇLARI:   

 

ŞEKİL 4. HDPE/VR polimer kompozitinin fiziksel test 
sonuçları 
 
Şekil 4’teki grafikte görüldüğü üzere vermikülit 
ilavesinin artması ile elde edilen polimer kompozitin 
yoğunluk değerinde artış gözlemlenmiştir. Saf HDPE 
polimerinin yoğunluğu 0,951500205 g/cm³, %10 
vermikülit  ilavesiyle 1,015965016 g/cm³, %15 
ilavesiyle 1,048738789 g/cm³, %20 ilavesiyle 
1,086312113 g/cm³ ve %25 ilavesiyle 1,114129932  
g/cm³ değerlerinde olduğu tespit edilmiştir. En fazla 
artışın olduğu %25 vermikülit ilaveli grubun yoğunluğu 
saf HDPE polimerinin yoğunluğuna göre %17,1 
oranında arttığı gözlemlenmiştir.  

4.TARTIŞMA 
Bu çalışmada HDPE polimerinin ve HDPE polimerine 
farklı oranlarda genleştirilmiş vermikülit  ilavesiyle elde 
edilmiş polimer kompozitinin  elastiklik modülü, çekme 
mukavemeti, kopma uzaması, izod darbe mukavemeti, 
sertlik(Shore D) ve yoğunluk değerleri incelenmiştir. 
HDPE polimerine farklı oranlarda vermikülit  ilave 
edilmiş ve edilmemiş polimer kompozitlerinde önemli 
değişimlerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre; HDPE polimerine ilave edilen 
vermikülitin miktarı arttıkça elde edilen polimer 
kompozitin elastik modülü,sertliği ve yoğunluğu 
artmıştır. Buna karşılık kopma uzaması ve izod darbe 
mukavemeti azalmıştır. Çekme mukavemeti ise %15 
genleştirilmiş vermikülit ilavesi olan numuneye kadar 
artış gösterip daha sonra azalmıştır. 
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Özet 
 
Bu çalışmada; endüstride yaygın olarak kullanılan AISI 
304 ve AISI 316 L östenitik paslanmaz çelik malzeme 
yüzeyleri termal sprey kaplama yöntemlerinden biri olan 
HVOF  (Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Spreyleme) yöntemi 
kullanılarak Cr3C2 tozları ile farklı kalınlıklarda (~100µ, 
200µ ve 300µ) kaplanmıştır. Yapılan kaplama işlemi 
sonrasında, numunelerin aşınma dayanımları 
incelenmiştir. ASTM G133 standardına göre pin-on-disk 
yöntemi ile yapılan aşınma deneyleri sonucunda Cr3C2 
kaplı her iki malzemenin farklı kaplama kalınlıklarında, 
aşınma dayanımlarının birbirlerine yakın olduğu ve 
oluşan kütle kaybının göz ardı edilebilecek kadar düşük 
olduğu gözlemlenmiş, kaplama işleminin aşınma 
direncini arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: AISI 304, AISI 316L, Cr3C2, HVOF, 
Aşınma dayanımı.  
 
Abstract 
 
In this study, AISI 304 and AISI 316L Austenitic 
Stainless Steel materials that are frequently used in the 
industry are Cr3C2 powders coated with different 
thicknesses (~100µ, 200µ and 300µ) by using HVOF 
(High Speed Oxy-Fuel Spraying) which is one of the 
thermal spray coating methods was used as the coating 
method. After the coating process, the wear resistance 
of the samples were examined. The tests were carried 
out by pin-on-disc method according to ASTM G133 
standard. After examination of the results, it was 
observed that the abrasion resistance of the two steel 
coated with Cr3C2 types at different coating thicknesses 
were close to each other and the loss of mass was 
negligible. Overall, it has been concluded that the 
coating process increases the wear resistance. 

Keywords: AISI 304, AISI 316L, Cr3C2, HVOF, Wear 
Resistance.  
 
1. Giriş 
 
Kaplamalar, malzemelerin yüzeylerini aşınma, 
korozyon, degredasyon ve diğer yüzey olaylarına karşı 
geliştirmek için yapılan bir mühendislik çözümüdür. 
Birçok alanda kaplamalara başvurulduğundan birçok 

kaplama malzemesi ve birçok kaplama yöntemi 
bulunmaktadır. Bu kaplama yöntemleri arasındaki asıl 
ayırt edici özellikler ise işlemde elde edilen kaplama 
kalınlığına ve kaplama yapılan malzemede oluşan 
sıcaklık farklılıklarına dayanmaktadır. Bu özellikler 
kaplama malzemesinin ve kaplanacak malzemenin 
özellikleri dikkate alınarak kaplama yöntemini seçmeyi 
belirleyici parametrelerdir. Bu kaplama yöntemleri 
arasında çok geniş kaplama kalınlıkları ve altlık 
sıcaklıkları nedeniyle çok yönlü olması ve iyi mekanik 
özellikleri sağlaması nedeniyle termal sprey kaplamalar 
en popüler ve en çok tercih edilen yöntemdir [1–5]. 
 
Paslanmaz çeliklerin geniş uygulama alanları vardır. Bu 
uygulama alanları; nükleer reaktör kanalları, ısı 
değiştiricileri, yağ endüstrisinde kullanılan borular, 
kimyasal uygulama ve kâğıt endüstrisi bileşenleri, 
nükleer santrallerde kullanılan fırın ve kazan parçaları 
vb. dir [6-7]. 
 
Termal sprey kaplama yöntemleri toz veya tel halinde 
bulunan kaplama malzemelerinin yakıcı, taşıyıcı ve 
yanıcı gazlarla birlikte bir püskürtme tabancası 
yardımıyla püskürtülerek altlık malzeme üzerinde 
biriktirilip, koruyucu tabakanın elde edilmesi prensibine 
dayanmaktadır. Elektrik arkı, yanıcı gazlar ve plazma 
arkı ile kaplama malzemesini ergitmede kullanılan 
sıcaklığın sağlanmasında termal sprey torcu kullanılır. 
Kaplaması yapılacak olan malzeme parçasının soğuk 
yüzeyine ergiyen kaplama malzemesi püskürtülmekte 
ve darbe etkisi altında yüzeye çarpan tanecikler, esas 
metale yapılan ısı aktarımı neticesinde soğuyarak 
katılaşmakta ve düz bir hal almaktadır. Tanecikler 
birbirlerine temas halinde bulundukları için kaplaması 
yapılacak malzeme yüzeyinde istenilen kaplama 
tabakasını oluşturmaktadırlar. Elde edilen kaplamalar 
bölgesel ve mekanik olarak bağlanma şeklinde 
kimyasal bağ kuvvetleri sayesinde elde edilir [8-9]. 
 
HVOF, mekanik özellik gösteren kaplamaların 
eldesinde kullanılmaktadır. Yüksek hızlı oksi-yakıt 
püskürtme yöntemi 1980 yılından bu yana kullanılan ve 
endüstri açısından önem arz eden bir kaplama 
tekniğidir. Yüksek sıcaklık ve gaz debisinde oldukça 
kaliteli kaplamaların eldesinde genellikle kullanılan 
HVOF yöntemidir. Yüksek hızlı oksi-yakıt püskürtme 
yöntemi, yüksek basınç odasında yakıt ve yanma için 
oksijenin ve diğer gazların yanma reaksiyonu 
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neticesinde nozuldan birleşerek çıkması ve oldukça 
yüksek hızda alt tabakanın yüzeyine püskürtülmesi ile 
gerçekleşen bir yöntemdir. Bu yöntem ile elde edilen 
kaplamaların sahip olduğu korozyon direnci, diğer ısıl 
püskürtme tekniklerinden oldukça iyidir. Yönteminin 
parametreleri, deneysel uygulamalarla ve bağlantılarla 
optimize edilmiştir. Yönteminin hızı, sıcaklığı, katılaşma 
derecesi, kaplama malzemesi ve kaplama tabakası 
sıcaklığı gibi oldukça geniş parametrelere sahiptir [10-
11]. Yüksek hızlı oksi-yakıt püskürtme yöntemi Şekil 
1.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1.1 Yüksek hızlı oksijen yakıt sistemi [12]. 

Aşınma, sürtünme halinde bulunan yüzeylerde mekanik 
etkenlere bağlı olarak meydana gelen malzeme 
kaybıdır. Birbiriyle temas halindeki iki cisim arasında 
meydana gelen bağıl hareket ile cisimlerin yüzeylerinin 
birbirini etkilemesi sonucu aşınma meydana 
gelmektedir. Bu şekilde, yüzeylerin ilk şekilleri bozulur, 
parçalar arasındaki boşluklar büyür ve amaçlanan 
fonksiyonlar yerine getirilemez [13-14]. 
 
Sürtünerek çalışan bütün makine elemanlarında 
kaçınılmaz olan ve karmaşık bir sistem özelliği gösteren 
aşınma, korozyonun ve yorulmanın yanı sıra üçüncü 
büyük problemdir. Bu nedenle araştırmalar, sürtünmeyi 
ve aşınmayı azaltma ve kontrol etme çalışmaları 
şeklinde yoğunlaşmıştır. Dünyadaki hammadde ve 
enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, enerji ve malzeme 
tasarrufu sağlamaya yönelik yapılan çalışmaların 
önemini artırmaktadır. Bu yüzden eş güdümlü çalışan 
sistemlerde sürtünme ve aşınmanın kontrol altına 
alınmasıyla ilgili çalışmalar her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Sürtünmenin ve aşınmanın 
azaltılmasıyla malzeme kaybının önlenmesi, boyut 
hassasiyeti ve enerji ile birlikte malzeme israfını da 
önlemektedir [15]. 
  
2. Materyal ve Metod 
 
AISI 304 ve AISI 316L Östenitik Paslanmaz Çelik 
plakalar deneylerde kullanılacak şekilde kesildikten 
sonra yüzeyleri    -30 +10 µm boyutlara sahip 
harmanlanmış Cr3C2 tozları ile Şekil 2.1’de gösterilmiş 
olan HVOF kaplama düzeneği kullanılarak farklı 
kaplama kalınlıklarına sahip olacak şekilde 
kaplanmıştır. Tablo 2.1’de Numunelere ait parametreler 
verilmiştir. 

Tablo 2.1 Numunelere ait parametreler 
Numune 
Numarası 

Altlık 
Malzemesi 

Kaplama 
Kalınlığı 

N1 AISI 304 ~100µm 

N2 AISI 304 ~200µm 

N3 AISI 304 ~300µm 

N4 AISI 316L ~100µm 

N5 AISI 316L ~200µm 

N6 AISI 316L ~300µm 

 

 
Şekil 2.1 Kaplama için kullanılan HVOF kaplama 

Düzeneği 

Kaplanan numuneler aşınma testleri sırasında kolaylık 
sağlaması amacı ile Fırat Üniversitesi Teknoloji 
Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
envanterinde bulunan Struers marka bakalite alma 
cihazı kullanılarak bakalite alınmıştır.  

Aşınma testleri 10mm çapında seramik bilye 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan aşınma testleri 
Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği envanterinde bulunan 
Aşınma test cihazı ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan 
Aşınma test cihazı şekil 2.2’de gösterilmiştir. Aşınma 
testleri 500 metre kayma mesafesi boyunca 15cm/sn 
hızda 5N yük altında 20 oC sıcaklıkta 
gerçekleştirilmiştir.   

 
Şekil 2.2 Aşınma testi düzeneği 

 
3. Deney Sonuçları 
 
Aşınma deneyi sonrası numunelerden alınan optik 
yüzey görüntüleri aşağıda verilmiştir. 
 
Şekil 3.1 incelendiğinde 500 metre kayma mesafesi 
sonunda N1 numunesinde meydana gelen aşınma 
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halkasının yatay ve dikey aşınma genişlikleri sırası ile 
1566/1293µm ve 1606/1437µm olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3.1 N1 Numunesine ait aşınma deneyi sonrası 
görüntüler 

 

 
 

Şekil 3.2 N2 Numunesine ait aşınma deneyi sonrası 
görüntüler 

 
Şekil 3.2 incelendiğinde 500 metre kayma mesafesi 
sonunda N2 numunesinde meydana gelen aşınma 
halkasının yatay ve dikey aşınma genişlikleri sırası ile 
1390/1242µm ve 958,1/1216 µm olduğu görülmektedir. 
 

 
Şekil 3.3 N3 Numunesine ait aşınma deneyi sonrası 

görüntüler 
 

Şekil 3.3 incelendiğinde 500 metre kayma mesafesi 
sonunda N3 numunesinde meydana gelen aşınma 
halkasının yatay ve dikey aşınma genişlikleri sırası ile 
1231/1114µm ve 983,9/944,4µm olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3.4 N4 Numunesine ait aşınma deneyi sonrası 
görüntüler 
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Şekil 3.4 incelendiğinde 500 metre kayma mesafesi 
sonunda N4 numunesinde meydana gelen aşınma 
halkasının yatay ve dikey aşınma genişlikleri sırası ile 
1100/1061µm ve 970,6/957,3µm olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3.5 N5 Numunesine ait aşınma deneyi sonrası 
görüntüler 

 

 
 

Şekil 3.6 N6 Numunesine ait aşınma deneyi sonrası 
görüntüler 

Şekil 3.5 incelendiğinde 500 metre kayma mesafesi 
sonunda N5 numunesinde meydana gelen aşınma 

halkasının yatay ve dikey aşınma genişlikleri sırası ile 
1203/1644µm ve 1229/1462µm olduğu görülmektedir. 
Şekil 3.6 incelendiğinde 500 metre kayma mesafesi 
sonunda N6 numunesinde meydana gelen aşınma 
halkasının yatay ve dikey aşınma genişlikleri sırası ile 
1216/1255µm ve 1229/1022µm olduğu görülmektedir. 
 
Aşınma deneyi sırasında numunelerin aşınma yolların 
2000 tur aralıkla ölçülmesi ile elde edilen numunelere 
ait tur sayısına bağlı kütle kayıpları Tablo 3.1 de 
gösterilmiştir. Bu kıyaslamanın daha kolay 
yapılabilmesi için bu değerlere ait grafik Şekil 3.7’de 
verilmiştir. 

Tablo 3.1 numunelerin tur sayısına bağlı kütle 
kayıpları(x2000) 

 
Tur 

Sayısı 
Numune 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1 0,481 0,559 0,516 0,506 0,588 0,566 

2 0,487 0,567 0,523 0,519 0,588 0,575 

3 0,494 0,587 0,536 0,522 0,600 0,588 

4 0,493 0,581 0,536 0,527 0,603 0,595 

5 0,510 0,588 0,538 0,534 0,607 0,602 

6 0,499 0,597 0,544 0,521 0,609 0,596 

7 0,505 0,592 0,547 0,526 0,620 0,598 

8 0,501 0,583 0,542 0,529 0,611 0,586 

9 0,504 0,582 0,536 0,527 0,621 0,595 

10 0,510 0,580 0,538 0,533 0,626 0,593 
 

 
Şekil 3.7 Numunelerin tur sayılarına bağlı kütle 

kayıplarına ait grafik 

Grafik incelendiğinde en yüksek kütle kaybı N5 
numunesinde meydana gelirken en düşük kütle 
kaybının N1 numunesinde meydana geldiği 
görülmektedir. Ayrıca grafik üzerinde görüldüğü gibi tur 
başına kütle kayıp miktarında yer yer artışlar ve 
azalışlar gerçekleşmesine rağmen deney sonunda 
numunelerin tamamında tur başına kütle kaybı miktarı 
artış göstermiştir.   

4.Sonuçlar 
 

1. Numunelere ait aşınma izleri incelendiğinde en 
geniş aşınma izi 1644µm ile N5 numunesinde 
gözlemlenirken en dar aşınma izi 944,4µm ile 
N3 numunesinde gözlemlenmiştir.  
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2. Tur başına kütle kaybı küçükten büyüğe sırası 
ile N1, N4, N3, N2, N6, N5 şeklindedir. 
Sonuçlar artan tane büyüklüğüne bağlı olarak 
kütle kaybının arttığını göstermektedir. 

3. Termal sprey kaplama yöntemlerinden biri olan 
HVOF  (Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Spreyleme) 
yöntemi kullanılarak Cr3C2 tozları ile yapılan 
kaplama işleminin, AISI 304 ve 316L östenitik 
paslanmaz çeliklerin aşınma dayanımını 
arttırdığı tespit edilmiştir. 

 
Teşekkür  

Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri (FÜBAP) birimi tarafından TEKF 18.12 nolu 
proje kapsamında desteklenmiştir. 
 
Kaynaklar 
 
[1 ] KAMBUR, K., Ti6Al4V Alaşımının HA İle 

kaplanmasında Farklı Altlık Sıcaklıklarının 
Kaplama Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans 
Tezi. Manisa Celal BAYAR Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 2018. 

[2 ] DAVIS, J.R., Thermal Spray Processes, 
Handbook of Thermal Spray Technology, 
international ASM, 329. ASM İnternational, 
USA, 2004. 

[3 ] Espallargas, N., Future Development of 
Thermal Spray Coatings: types, designs, 
manufacture and applications, Woodhead 
Publishing, 301. Woodhead Publishing, 
London, 2015. 

[4 ] Demir, A., Fren Disklerine Uygulanan 
Kaplamaların Frenleme Performansına 
Etkisinin Deneysel İncelenmesi, Doktora Tezi. 
Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
KOCAELİ 2009. 

[5 ] Hidalgo, V.H., Varela, F.J.B., & Martinez, S.P., 
A comparative study of high-temperature 
erosion wear of plasma sprayed NiCrBSiFe and 
WC-NiCrBSiFe coatings under simulated coal-
fired boiler conditions, Tribology International, 
24, 161–169, 2001. 

 
[6 ] KAYALI, Y., Borlanmış AISI 316 L Paslanmaz 

Çeliğin Korozyon Ve Aşınma Davranışlarının 
İncelenmesi, Doktora Tezi. Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON, 
2011. 

[7 ] SONCU, M., G-X10CrNiMoNb18-10 östenitik 
paslanmaz çeliğin asidik çözeltilerdeki 
korozyon özelliklerinin incelenmesi, Yüksek 
Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü, KOCAEL, 2008. 

[8 ] SARIKAYA, Ö., Al-12Si Malzeme Üzerine 
Plazma Püskürtme Tekniği ile AlSi+B4C 
Kaplama, Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, SAKARYA, 2003. 

[9 ] ÖZEL, S., Alüminyum Alaşımı Ve Bronzu 
Yüzeyine Oksit Ve Karbür Bileşiklerinin Plazma 
Sprey Yöntemiyle Kaplanmasının Araştırılması, 
Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, ELAZIĞ. 

[10 ] ISLAK,S., ÖZORAK, C., KÜÇÜK, Ö., AKKAŞ, 
M., & SEZGİN, C., 2015. Microstructure and 
Hardness Properties of high velocity oxygen 
fuel (HVOF) Sprayed WCCo-SiC Coatings, 

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Fen 
Bilimleri Dergisi, 1, 1–7. 

[11 ] ÖZEL, S., 2013. Yüzey Kaplama İşlemlerinde 
Kullanılan Isıl Püskürtme Yöntemleri, BEÜ Fen 
Bilimleri Dergisi, 2(1), 88–97. 

[12 ] BÜYÜKLEBLEBİCİ, B., 2015. Ti6Al4V 
Alaşımının HVOF Tekniğiyle B2O3 Ve Al2O3 
Katkılı Hidroksiapatit Kaplanması Ve Yüzey 
Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi. Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
AFYON, 2009. 

[13 ] PALAVAR, O., Toz Metalurjisi İle Üretilen 
Inconel Süper Alaşımlarda Yaşlanma 
Parametrelerinin Aşınma Davranışlarına Etkisi, 
Yüksek Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü, KARABÜK, 2014. 

[14 ] AKKURT, M., Makine Elemanları Cilt 2, ITÜ 
Matbaası. İSTANBUL, 1992. 

[15 ] TOMRUK, S., Toz Metalurjisi ile Üretilmiş 
AA2014 Alüminyum Alaşımının Mikroyapısal 
Karakterizasyonu ve Aşınma Davranışlarının 
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Gazi 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ANKARA, 
2010. 

 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

105



 
INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL 

PROPERTIES OF AUSTENITIC STAINLESS STEELS CERAMIC 

COATED WITH THERMAL SPRAY COATING METHOD 
 

TERMAL SPREY KAPLAMA YÖNTEMİ İLE SERAMİK KAPLANAN 
ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK 

ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Uğur Çalıgülü

1
, Mustafa Türkmen

2
, Zeliha Aydeniz

1
, Ebru Tufanoğlu

1 

1 
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 23119 Elazığ, Türkiye. 

2
Gebze Teknik Üniversitesi, Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli, Türkiye. 

ucaligulu@firat.edu.tr, turkmen@gtu.edu.tr, zeliha.topcu06@hotmail.com, ebrutufanoglu@gmail.com
 

 

Özet 
 
Bu çalışmada, AISI 304 ve AISI 316L östenitik 
paslanmaz çeliğinin yüzeyine termal sprey yöntemi ile 
seramik kaplama yapılarak yüzey özelliklerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Deney numunelerinin 
ebatları 10x10mm ve 20x20 mm olacak şekilde 
kesilerek AISI 304 ve 316L paslanmaz çelik numuneleri 
hazırlanmıştır. Alt malzeme olarak kullanacağımız 
numuneleri alkol ile temizledikten sonra bağlanma 
mukavemetinin arttırmak için bağlayıcı toz olarak 50µm 
kalınlığında Ni20Cr tozu ile kaplanmıştır.  AISI 304 ve 
AISI 316L östenitik paslanmaz çeliği yüzeyine 
yapılacak kaplama işleminde Al2O3 ve Al2O3 içerisine 
farklı yüzdelerde ilave edilen TiO2 tozları ile elde edilen 
oksit karışımıyla kaplanmış ve plazma sprey yöntemi 
kullanılmıştır. Seramik kaplama sonucunda elde edilen 
numunelerin Optik, EDS, XRD ve mikrosertlik sonuçları 
incelenerek en iyi sonucun N3 ve N6 Nolu numunede 
görüldüğü tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AISI 304, AISI 316L, Al2O3, Termal 

Sprey Kaplama, Mikroyapı. 

 

Abstract 
 

In this study, it was aimed to improve the surface 
properties of AISI 304 and AISI 316L austenitic 
stainless steel by using ceramic coating with plasma 
spray method. Samples of AISI 304 and 316L stainless 
steel were prepared by cutting the test specimens to 
10x10mm and 20x20 mm. Samples that we will use as 
the sub-material are coated with 50µm Ni20Cr powder 
as binder powder to increase the bonding strength after 
cleaning with alcohol. In the coating process to be 
made on AISI 304 and AISI 316L austenitic stainless 
steel, Al2O3 and Al2O3 were coated with a mixture of 
oxide obtained with TiO2 powders added in different 
percentages and plasma spray method was 
used.Optical, EDS, XRD and micro hardness results of 
the samples obtained as a result of ceramic coating 
were examined and the best result was observed in N3 
and N6 samples. 
 

Keywords: AISI 304, AISI 316L, Al2O3, Thermal Spray 

Coating, Microstructure. 
 

 

 
 

1. Giriş 
Düşük karbon modifikasyonları nedeniyle 303L, 

304L ve 316L paslanmaz çelik tipleri en popüler olarak 
kullanılanlarıdır. 304 genel olarak östenitik paslanmaz 
çelikleri tanımlar ve en ekonomik olanıdır. Korozyon 
direncini arttırmak amacıyla 316L diğerlerinden farklı 
olarak molibden içerir. Sertlik değerleri bakımından 
304L'nin sertliği 316L’ye nazaran daha yüksek, 
mekanik özellik bakımında ise daha düşüktür. Ayrıca 
yine 316L, molibdenin ferritleştirici etkisini engellemek 
amacıyla nikel içeriğine sahiptir. "L" serilerindeki nikel 
içeriği diğer serilere nazaran %2 bir fark gösterir. Bu 
karbon oranından kaynaklanan östenitleşme 
potansiyelindeki düşüşü kompanse etmek için kullanılır. 
Ayrıca yapıdaki porozite oranı nikel içeriği arttıkça 
azalır. Yapıda görülen ferritler, adhezif aşınmayı 
arttırırken, sertliği düşürürler [1]. 

Seramik malzemeler, iyonik ve kovalent bağlarla 
bağlanmış, genellikle metallerle metal olmayan 
elementlerin oluşturduğu inorganik kimyasal 
bileşiklerdir. Mühendislik seramikleri, geleneksel 
seramiklerden ayıran en önemli özellik ise, mühendislik 
seramiklerin pudra halinde çok ince tozlardan 
üretilebilmeleridir. Öyle ki, günümüzde üretilen ince 
seramiklerde bir mikronun altındaki tozlar kullanılmakta 
ve böylece tamamen yoğun yapılı seramikler 
üretilebilmektedir. Dolayısıyla ince seramiklerin 
mekanik özellikleri geleneksel seramiklerden çok üstün 
olmaktadır. 

Mühendislik seramiklerin saflık derecelerinin 
yüksek ve yapılarının çok kontrollü olması nedeniyle 
kullanım alanları çok geniştir [2].Oksit esaslı seramik 
malzemelerin başında, yaygın olarak bulunması ve 
ucuz olması nedeniyle alümina (Al2O3) gelmektedir. 
Sert bir refrakter malzeme olan Al2O3 iyi korozyon 
direnci göstermektedir. Günümüzde kullanılan 
mühendislik seramik malzemeler grubu içerisinde 
Al2O3'in payı % 85 olup, üzerinde en çok araştırma 
yapılan Al2O3+TiO2 malzemeler bu gruba dahildir [3]. 
Kaplama işlemi sırasında alümina çok hızlı 
soğuduğundan yarı kararlı γ fazı oluşur. γ alümina, α 
fazından daha düşük sertliğe sahiptir. Ayrıca 1100

o
C 

civarında meydana gelen bu faz dönüşümü kafes 
boyutunun değişmesine ve bu suretle kaplamanın 
çatlamasına sebep olur. Alümina kaplamaları üretmek 
için kullanılan başlıca ısıl püskürtme yöntemleri 
patlamalı tabanca, alevle püskürtme ve plazma 
püskürtmedir [4]. 

Plazma sprey kaplama işleminde taban malzeme 
üzerine biriktirilmek istenen metalik, seramik veya 
bunların karışımı şeklindeki tozların plazma enerjisi ile 
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ergitilmesi esastır. İşlemin temel enerji kaynağı 
oluşturulan plazmadır [5]. Plazma püskürtme tekniği, 
püskürterek biriktirme amacıyla hazırlanan altlık 
malzeme üzerine ergimiş, yarı ergimiş durumda farklı 
metalik veya metalik olmayan kaplama uygulamaları 
grubu için genel tanımdır. Ergimiş veya yarı ergimiş 
hale gelen parçacıklar, kullanılan gazlar ve atomize 
jetler ile önceden hazırlanmış yüzeye doğru hızla 
yönlendirilirler. Ergimiş veya yarı ergimiş parçacıkların 
yüzeye çarpması ile birlikte ara yüzeyde mekanik bir 
bağlanma meydana gelir. Yönlendirilmiş parçacıkların 
üst üste çarpması ve birbirine bağlanması ile kaplama 
yapısı oluşur. Bu ince yapışmış parçacıklar çok hızlı 
soğuma rejimi göstererek ani bir şekilde altlık yüzeyi 
üzerinde katılaşırlar. Böylelikle püskürtme işlemi 
tamamlanmış olur [6]. Plazma püskürtme sisteminde 
koruyucu gaz altında püskürtme yapılmasından dolayı, 
hava ile ergiyen zerreciklerin teması ile oluşabilecek 
oksitlenmeler oldukça azalmıştır. Ticari plazma torçları 
ile 17000°C’ye kadar ulaşan sıcaklıklar elde 
edilebilmektedir. Bu sıcaklık malzemenin ergime 
derecesinden çok yüksek olan bir sıcaklıktır. Yapılan 
birçok püskürtme uygulamasında, optimum sıcaklık 
değeri 6500-11000 °C aralığında seçilmektedir [7].  

 
Bu çalışmada, AISI 304 ve AISI 316L östenitik 
paslanmaz çeliğinin yüzeyine plazma sprey yöntemi ile 
seramik kaplama yapılarak yüzey özelliklerinin 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
 
Tablo 1. Seramik film ve kaplamaların kullanım yerleri 

[8]. 

KULLANIM AMACI SERAMİK MALZEME 

Aşınmanın azaltılması 

Al2O3,B4C, Cr3C2, CrB2, 

CrSi2, Mo2C, MoSi2, SiC, 

TiB2, TiC, TiN, WC 

Sürtünmeni azaltılması MoSi2, BN, BaF2/Ca2 

Korozyonun azaltılması Cr2O3, Al2O3, Si3N4, SiO2 

Isıl koruma 
Ca2Si4, MgAl2O4, MgO, 

ZrO2 

Elektriksel iletkenlik In2O3/SnO2 

Yarı iletkenlik Ga,As, Si 

Elektriksel yalıtım SiO2 

Sensörler SiO2, SnO2, ZrO2 

Optik iletim ve yansıtma 
BaF2/ZnS, CeO2, CdS, 

CuO/Cu2O 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Seramik kaplama yöntemleri ve kullanılan 

seramik tozlar 

   

Tablo 3. AISI 304/AISI 316L malzemelerinin kimyasal 

analizleri 
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a
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 Elementler (% Ağırlık) 
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%

Cr 

%
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%

Ni 

AISI 
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<0,

08 
1 2 

0,

04

5 

0,

03 
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-

20 

- 

8-

10

,5 

AISI 

316

L 

<0,

3 
1 2 

0,

04

5 

0,

03 

16

-

18 

2-3 

10

-

14 

 

Heintze ve arkadaşları; plazma püskürtme seramik 
kaplamaları, eriyik parçacıklar akımı üretmek üzere bir 
plazma jetine bir toz ilavesi ile oluşturulmuş ve eritilmiş 
parçacıklar daha sonra bir katmanlı mikro-strüktürün 
oluşturulması için bir substrat üzerine darbe yayılır ve 
hızla katılaşmıştır. Çelik üzerine püskürtülen Y2O3 veya 
CeO2 ile tamamen veya kısmen stabilize edilmiş 
zirkonya kaplamalarının yapışkan ve yapışkan kırılma 
tokluğu, çift dirsek ışını (DCB) tekniği kullanılarak 
belirlemişlerdir [9]. Sampath ve arkadaşları; mikroyapı 
ilişkisi kurmak için katılaşma dinamiklerini ve oluşan 
mikro yapıları incelemişlerdir. Plazma püskürtme 
sırasında hızlı katılaşma sürecinin incelenmesi için, 
sıçrama oluşumu için geliştirilen literatürdeki mevcut 

KAPLAMA TEKNİĞİ 
KAPLANAN 

SERAMİK TOZLAR 

CVD 
SiO2, TiSi, SiB, TiN, 

Si3N4 

PVD 
TiN, TaN, VC, TiC, 

In2O3, Al2O3 

Plazma Püskürtme 

Al2O3, Cr2O3, ZrN, 

MoS2, CaF2, ZrO2, 

TiO2 

Alevle Püskürtme ZrO2, Al2O3, Cr3C2 

Patlamalı Tabanca 
WC, Cr3Cr2, WTiC, 

Al2O3, TiO2, Cr2O3 

Sol-jel CeO2, SiO2 

Sıçratma 
TiN, Ta2O5, TiO2, Fe-

Cr-P-C, Cr3B, Ti3B 

HIP 
Al2O3, ZrO2, MgO, 

SiO2, BeO 
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modeller genişletmişler ve uygulamışlardır [10]. Kiper; 
ticari saflıktaki alüminyum üzerine alevle püskürtme 
yöntemiyle üç farklı ortamda (asetilen fazlası, nötr, 
oksijen fazlası) yumuşak çelik (düşük karbonlu) ve sert 
çelik (yüksek karbonlu) teller kullanarak kaplama 
yapmıştır [11]. Sönmez ve arkadaşaları; 1300°C 
üzerindeki çalışma sıcaklıklarında termal bariyer 
kaplama malzemesi olan YSZ’ye alternatif olarak 
kullanılan ve uygulama alanı bulan SrZrO3 kaplama 
tozunun ve kaplamaların üretimi amaçlamışlardır. 
Üretilen SrZrO3 kaplama tozunun plazma sprey 
yöntemiyle kaplanabilirliği araştırmışlardır [12]. Türkan; 
çalışmasında MgO ile stabilize zirkonya esaslı ve 
polimer-parçacık katkılı kaplamaların alev ve/veya 
plazma sprey yöntemleri ile üretimi ve kaplama 
performansı araştırmışlardır. Alev sprey ve plazma 
sprey kaplamaların kalıp yüzeyinde önemli oranda 
aşınma direncine sahip olduğu gözlemlemişlerdir [13]. 
Topal ve diğ; Hardox450+FeW metalik tozu, toz oranı 
parametresi kullanılarak AISI1020 çeliğinin yüzeyine 
plazma transfer ark (PTA) kaynak tekniğiyle 
kaplamışlardır [14]. İrşat; Al matrisin yüzeyi üzerine 
mekanik alaşımlı kompozit toz Al-12Si 100 mm ve Al-
12Si/SiO2 150 mm sprey mesafesinden taban 
malzeme üzerinde plazma sprey yöntemi ile 
biriktirilerek elde etmişler ve kaplama mesafesi artıkça 
alümina oluşumunun da artığı gözlemlemişlerdir [15]. 

 

2. Deneysel Çalışmalar 

Çalışmada, ticari olarak üretilmiş AISI 304 ve AISI 316 
L östenitik paslanmaz çeliklerinin Al2O3 ve Al2O3 
içerisine farklı yüzdelerde ilave edilen TiO2 tozları ile 
elde edilen oksit karışımıyla kaplanmış ve plazma sprey 
yöntemi kullanılmıştır. Alt malzeme olarak 
kullanacağımız numuneleri alkol ile temizledikten sonra 
bağlanma mukavemetinin arttırmak için bağlayıcı toz 
olarak 50µm kalınlığında Ni20Cr tozu ile kaplanmıştır. 
Malzemelerin kimyasal analizleri Tablo 3’te verilirken 
kumlanan numunelerin yüzeyleri Tablo 4’te belirtilen 
tozlar kullanılarak Sulzer Metco Diamond Jet DJF (Şekil 
1) plazma püskürtme sistemi kullanılmıştır. Termal 
Sprey deney düzeneği ile kaplama işlemi uygulanmıştır. 
Numunelerin kaplama kalınlığı, 0-100µm, 100-200µm 
ve 200-300µm aralıkta olmak üzere her bir malzeme 
için 3 farklı kaplama kalınlığı uygulaması yapılmıştır 
(Tablo 5).  
 
Tablo 4. Deneysel çalışmada kullanılan tozların 

özellikleri 
 

Oksit 
Tozları 

Toz Tane 
Boyutu 

                               
Toz 

Morfolojis
i 

                                
Kimyasal 
Kompozisyo
n 

Alüminyu
m Oksit  
Al2O3 

Amdry 
6220 

-22+5µm 

 
Açısal 

 
Al2O3 13TiO2 

 

Titanyum 
Oksit 
TİO2 

Amdry 
6505 

-45+5µm(-
325 

mesh+5µm
) 

 

                                                                                 
Açısal 

 
TiO2 99% 

Zirkonyum 
Oksit 
ZrO2 

etco 
204B-NS 

 
-

75+45µm(-
200 

mesh+325 
mesh) 

 
Küresel 

 

ZrO2 8Y2O3 

 

Tablo 5. Deneysel çalışmada kullanılan numuneler 

 

Malzeme 0-
100µm 

100-
200µm 

200-300µm 

AISI 304 N1 N2 N3 

AISI 316L N4 N5 N6 

 

 
 

Şekil 1. Termal Sprey Kaplama (Plazma) Ünitesi 

 
Numunelerin ara yüzlerinde ve kendi içindeki 

mikroyapı içeriklerini belirlemek için tamamında 
mikroyapı analizi yapılmıştır. Mikroyapı uygulanacak 
numunelere metalografik numune hazırlama 
yöntemlerinden sıcak bakalite alma, zımparalama, nihai 
ve kaba parlatma ve dağlama işlemleri uygulanmıştır. 
Sıcak bakalite alma işlemi STRUERS marka CitoPress-
1 model cihazda 200 bar basınçla 180˚C sıcaklıkta 
30mm boyutunda gerçekleştirilmiştir (Şekil 2). 
 

 
 
Şekil 2. Kaplanmış ve Bakalite Alınmış Numuneler 

 
Sıcak bakalite alınan numuneler öncelikle SiC ve 

kumlu zımparalarla kaba ve ince zımparalama 
işlemlerinden geçirilmiştir. Bu işlemde kaba zımparadan 
başlanarak (60, 120, 240, 400, 600, 800, 1000 ve 1200 
nolu) ince zımparaya doğru işlem yapılmıştır. Bunun 
için Metkon Gripo 2 marka zımparalama çarkı 
kullanılmıştır. Zımparalama işlemi yapılırken, 
numuneden kopan parçaların tekrar numuneye 
yapışmaması ve numune yüzeyi ile zımpara arasında 
homojen temasın sağlanabilmesi için sürekli olarak su 
ilavesi yapılarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Metkon Gripo 2 Zımpara Çarkı 

 
Parlatma işlemi için 750 dev/dk dönüş hızına sahip, 

Struers Dap-7 marka parlatma cihazı kullanılmıştır. 
Cihazın çark kısmı yumuşak yüzeyli çuha ile 
kaplanmıştır. Öncesinde zımparadan geçirilen 
numuneler parlatma işlemi yapılmıştır. Bu işlem 
sürecinde elmas pasta ve alkol kullanılmıştır Şekil 4). 

 
 
Şekil 4. Struers Dap-7 Marka Parlatma Çarkı 

 
Parlatmadan geçirilen numuneler mikroskop, optik 

mikroskop, EDS ve XRD analizlerini yapabilmek ve iç 
yapılarını kontrast oluşturarak görebilmek için 
dağlamam işlemine tabii tutulmuştur. Dağlama işlemi 
için % 50 HNO3 - % 50 saf su ile elektrolitik olarak 
dağlanmıştır. Çalışmada üretilen kaplamaların 
mikroyapı ve faz bileşimi incelemesi, optik mikroskop ile 
(OM), X ışını enerji dağılım spektrometresi (EDS) ve X-
ışını difraksiyonu (XRD) ile yapılmıştır. Malzemelerin 
plastik deformasyona karşı gösterdiği direnci belirlemek 
amacıyla mikrosertlik testi uygulanmıştır. Kaplamaların 
mikrosertlikleri Shimadzu HVM-621 model mikrosertlik 
cihazı ile ölçülmüştür. Kaplamaların mikrosertlikleri 
numunelerin üst yüzeyinden 50 gr yükte ve 16 sn 
sürede toplam 7 farklı noktadan ölçüm alınmıştır. Bu 
ölçümlerin ortalaması alınarak değerlendirme 
yapılmıştır. Şekil 5’de mikrosertlik ölçüm bölgelerinin 
şematik gösterimi bulunmaktadır. 

 

 
 
Şekil 5. Mikrosertlik ölçüm bölgeleri 

3. Deney Sonuçları 
 

3.1. Mikroyapıların İncelenmesi 
 

Alüminyum alaşımı ile yüzeye yapılan 
kaplamalarda 180- 300 μm arasında değişen kaplama 
kalınlıkları elde edilmiştir. Bu kaplama kalınlıklarındaki 
farklılık; plazma püskürtme sisteminin otomatik 
olmayışından kaynaklandığı düşünülmektedir. AISI 304 
ve 316L Östenitik paslanmaz çeliğinin yüzeyine 
seramik Al2O3-13TiO2 ile plazma sprey yöntemi 
kullanılarak yapılan yüzey kaplama işlemi ile sağlanan 
N-Referans N1, N2, N3, N4, N5 ve N6 numunelerinin mikro 
görüntüleri Şekil 6’ da verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 6. N1, N2, N3, N4, N5, N6 numunelerinin mikroyapı 

görüntüleri 
 
Fotoğraflarda plazma püskürtme sprey metodu ile 
yapılan kaplamanın optik mikroskop görüntüleri 
verilmiştir. AISI 304 ve 316L östenitik paslanmaz 
çeliklerine yapılan oksit kaplamalar altlık malzemeye 
homojen bir şekilde yapışmıştır. Kaplamalarda ve altlık 
malzeme yüzeyinde herhangi bir çatlak ve kaplamanın 
numuneden ayrılmasına neden olabilecek bir unsur 
gözlemlenmemiştir. Oksitle kaplanan yüzeylerde lamelli 
yapılar ve poroziteler mevcuttur. Gözlemlenen lamelli 
yapı ise ergiyik haldeki Al2O3 alaşımının altlık 
malzemeye çarpıp katılaşması ile deformasyona 
uğrayan bölgelerdir. 
 

3.2. Mikrosertlik Analizlerinin İncelenmesi 

Mikrosertlik deneyine tabii tutulan numunelerin sertlik 
değerleri Şekil 7’ de verilmiştir. 
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  Şekil 7. Numunelerin mikrosertlik değerleri 

 
Kaplama yapılan malzeme bölgesinden yapılan 

ölçümde sertlik değerlerinin maksimum seviyede 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu bölgede N3, N5, N6 

numunelerinin diğer numunelere oranla sertlikleri daha 
fazladır. Sertlik değerlerini aritmetik ortalaması 900 HV 
ve civarıdır. 

Kaplama yapılan yani birleşme bölgesinden yapılan 
ölçümde numunenin ana malzemesinden alınan sertlik 
değerlerine kıyasla mikrosertliğinin daha fazla olduğu 
gözlemlenmiştir. Yine bu bölgedeki sertlik ölçümlerinde 
N3, N6 numunelerinin mikrosertliklerinde gözle görülür 
bir fark olduğu tespit edilmiştir. Sertlik değerlerini 
aritmetik ortalaması 300 HV ve civarıdır. Al2O3 

kaplamalı N3, N6 numunelerindeki sertliğin nedeni olarak 
gözenek miktarındaki azalma ve oksitlerin kendi 
aralarında yeni fazlar oluşturarak daha iyi dayanım 
sağlamasıdır. Ayrıca Al2O3 kaplamalı N3, N6 

numunelerinin her ikisinin de tozun boyutu 200-300 µm 
dur. Bu artışın diğer bir nedeni de toz boyutunun 
büyüklüğüdür. Altlık malzemenin sertlik değerlerinin 
aritmetik ortalaması 250 HV civarıdır. 

Kaplamanın birleşme noktasından alınan sertlik 
ölçümünde AISI 316 L paslanmaz çeliğinin sertlik 
değerleri AISI 304 paslanmaz çeliğine göre 50-80 HV 
daha az olduğu gözlemlenmiştir. 
 

3.3. EDS Analizlerinin İncelenmesi 

 Kaplanmış AISI 304 ve 316 L paslanmaz çeliğin 
yüzeyinden alınan EDS analizleri sonucunda yüzeyde 
kaplamaların oluştuğu tespit edilmiştir. Aşağıdaki Şekil 
8’de N3 numaralı numunenin EDS görüntüsü grafiği 
verilmiştir. 

 Şekil 8. N3 numaralı numunenin ara bölgeden alınan 

noktasal EDS analizi görüntüsü ve grafiği 
 
Bu noktada yapılan analiz görüntüleri incelendiğinde 
kaplama bölgesinde oksit yapının max. pik yaptığı 
ayrıca C, Al elementlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Kaplamadan altlık malzemeye doğru gelindiğinde ise 
max. pik yapan element Ti’dir. Bunlara ek olarak Fe, Cr, 
Ni elementleri mevcuttur. N3 numaralı numunenin altlık 

malzemeden alınan noktasal EDS analizi görüntüsü ve 
grafiği Şekil 9’da verilmiştir. 
 

 Şekil 9. N6 numaralı numunenin ara bölgeden alınan 

noktasal EDS analizinin görüntüsü ve grafiği 

 

3.4. XRD Analizlerinin İncelenmesi 

N- Referans  numunelerinden  N3 numunesinin XRD ile 
oluşan faz ve bileşikleri gösteren grafik Şekil 10’da 
verilmiştir. N3 numunesinin XRD grafiği incelendiğinde 
kaplama tabakasında Al2O3,  Al2Zr3, Ti3O5,NiAl32O49, 
Al2Ti7O15, AlNiZr, Cr2O3ve NiCrO4 gibi fazlar açığa 
çıkmıştır. Bu bileşiklerin genellikle oksit içerikli bileşikler 
olduğu görülmektedir. 
 

 
 
Şekil 10. N3 numunesinin XRD ile oluşan faz ve 

bileşikleri gösteren grafik 

4. SONUÇLAR 

1. AISI 304 ve AISI 316L paslanmaz çelikleri termal 
sprey kaplama yöntemi ile başarılı bir şekilde 
seramik kaplanmış ve mikroyapı ve mekanik 
özelliklerinin incelenmesi gerçekleştirilmiştir. 

2. Mikroyapı açısından bakıldığında; AISI 304 ve 316L 
östenitik paslanmaz çeliklerine yapılan oksit 
kaplamalar altlık malzemeye homojen bir şekilde 
yapışmıştır. Kaplamalarda ve altlık malzeme 
yüzeyinde herhangi bir çatlak ve kaplamanın 
numuneden ayrılmasına neden olabilecek bir unsur 
gözlemlenmemiştir. Oksitle kaplanan yüzeylerde 
lamelli yapılar ve poroziteler mevcuttur. 

3. Mikrosertlik analizi incelendiğinde, kaplanılan 
malzeme bölgesinden yapılan ölçümde sertlik 
değerlerinin maksimum seviyede olduğu 
gözlemlenmiştir. Kaplama yapılan yani birleşme 
bölgesinden yapılan ölçümde numunenin ana 
malzemesinden alınan sertlik değerlerine kıyasla 
mikrosertliğinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 
Kaplamanın birleşme noktasından alınan sertlik 
ölçümünde AISI 316 L paslanmaz çeliğinin sertlik 
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değerleri AISI 304 paslanmaz çeliğine göre 50-80 
HV daha az olduğu gözlemlenmiştir. 

4. EDS analizi incelemesi sonucu, kaplamaların 
birleşme, altlık malzeme ve kaplama 
malzemesinden alınan sonuçlarda birleşmenin tam 
anlamıyla sağlandığı gözlemlenmektedir. Kaplama 
bölgelerinde ağırlıklı olarak Ti ve O elementleri, 
altlık malzemede ise Fe, Cr, Ni ve Ti elementleri 
gözlemlenmektedir. 

5. XRD grafiği incelendiğinde kaplama tabakasında 
Al2O3,  Al2Zr3, Ti3O5,NiAl32O49, Al2Ti7O15, AlNiZr, 
Cr2O3ve NiCrO4 gibi fazlar açığa çıkmıştır. Bu 
bileşikleringenellikleoksitiçeriklibileşiklerolduğugörül
mektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, Konya Seydişehir Alüminyum tesislerinin 
atığı olan kırmızı çamur alternatif bir hammadde 
kaynağı olarak kullanılmıştır. İnsan sağlığı ve çevre 
yönetimi açısından atık malzemelerin geri dönüşümü 
en önemli konuların başındadır. Bu çalışmada seramik 
duvar karosu reçetelerinde maksimum % 30 oranında 
kaolin yerine kırmızı çamur ve kalsit yerinede mermer 
tozu kullanılmıştır. Numuneler 1130 ° C de 60 dakika 
süre ile laboratuar koşullarında pişirilmiştir. 
Numunelerin pişme küçülmesi, su emme ve eğme 
dayanımları gibi teknolojik özelliklerinin yanı sıra 
sinterleme ve mikroyapı analizleri de araştırılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: Kırmızı çamur, atık ve seramik 
karo 
 
Abstract 
 
In this study, Red mud, the waste of aluminium plant, 
obtained from Konya Seydişehir Aluminium Plant was 
used as an alternative raw material source. Recycling 
of industrial wastes is the major issues in terms of 
environmental management and human health. In this 
study, a maximum ratio of 30% red mud used instead 
of kaolin in ceramic wall tile recipe. Marble  dust was 
also used instead of calcite. Samples were fired at 
1130 ° C for 60 minutes under the laboratory 
conditions.  Sintering analysis and microstructure 
properties of the prepared samples were investigated in 
addition to technological properties such as firing 
shrinkage, water absorption and bending strength 
 
Keywords: Red mud, recycling, waste, ceramic tile 
 
1. Giriş 
 
Son yıllarda hammadde kaynaklarının azalması ile 
beraber endüstriyel atıkların değerlendirilmesi seramik 
malzeme üretiminde önemli bir yer almaya başlamıştır. 
Endüstriyel atıkların yarattığı en önemli sorunların 
başında çevre problemi gelmektedir. Yapılan 
çalışmalarla beraber bu atıkların alternatif hammadde 

kaynağı olarak değerlendirilmesi hem çevre hem de 
ülke ekonomisi açısından da önem arz etmektedir [1-4]. 
Seydişehir Etibank Alüminyum Tesislerinde alüminyum 
üretimi sırasında boksit cevherinin işlenmesi 
sonucunda her yıl ortalama 200.000 ton kırmızı çamur 
atığı açığa çıkmaktadır. Yaklaşık olarak 1 ton 
hammaddenin 0.45 tonu kırmızı çamur olarak 
atılmaktadır [6]. Bu durum kırmız çamur atığının önemli 
bir alternatif hammadde kaynağı olmasını 
sağlamaktadır. Yapılan bu çalışma kapsamında belirli 
oranlarda kırmızı çamur seramik duvar karosu 
bünyelerinde kaolen yerine kullanılmıştır. Oluşturulan 
bünyelerin su emme, mukavemet gibi teknolojik 
özellikleri yanında sinterleme analizleri ve mikroyapı 
analizleri de yapılmıştır. 
 
2. Materyal ve metot 
 
Standart bir duvar karosu reçetesi kil, kaolen, mermer 
tozu, sodyum feldispat ve kuvars hammaddeleri 
kullanılarak oluşturulmuştur. Bu duvar karosu 
reçetesinde (ağırlıkça maksimum % 30) kırmızı çamur, 
kaolen yerine kullanılmıştır. Öğütme işleminden sonra 
çamur kurutulmuştur ve belli tane boyut dağılımında 
granüller, kontrollü bir şekilde % 5-6 oranında 
nemlendirilerek preslemeye hazır masse haline 
getirilmiştir. Elde edilen masse tek eksenli kuru pres ile 
280 kg/cm2 basınçla 50 mm x 100 mm boyutunda 
şekillendirilmiştir. Hazırlanan numuneler laboratuar 
koşullarında 1130 °C de pişirilmiştir. Numunelerin 
mekanik, termal ve fiziksel test ve analizleri laboratuar 
koşullarında Eskişehir Seramik Araştırma Merkezi 
laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.  
 
3. Deneysel Çalışmalar 
 
3.1. Kimyasal analiz  
 
Kullanılan hammaddelere ait kimyasal analiz sonuçları 
Tablo 1 de sunulmuştur. Reçetelerde kaolen yerine 
kullanılan kırmızı çamur yüksek oranda demir oksit 
içermektedir. Ateş zaiyatıda ağırlıkça % 19 dur. 
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Çizelge 1 Hammadde kimyasal analizleri (ağırlıkça) 
 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O A.Z. 

Kaolen 65.000 23.000 0.500 0.500 0.200 0.150 0.200 0.300 10.000 
Sodyum 
feldispat 71.100 17.400 0.050 0.240 0.600 0.100 9.360 0.340 0.500 

Kuvars 97.640 0.730 0.180 0.030 0.100 0.010 0.010 0.470 0.430 
Mermer 

Tozu 0.25 - 0.02 0.01 48.9 2.2 - - 48.6 

Kil 59.000 25.000 1.000 1.500 0.600 0.700 0.600 2.700 8.500 
Kırmızı 
Çamur 16.9 15.40 39.68 5.63 2.14 - - 0.42 19 

 
3.2. Faz analizleri 
 
Numunelere ait XRD analizleri sonuçları Şekil 1 de 
verilmiştir. Numunelere yapılan faz analizi sonuçlarına 
göre ağırlıkça % 10 kırmızı çamur içeren BD1 bünyesi 
müllit, kuvars ve anortit fazları içermektedir. Ağırlıkça % 
20 kırmızı çamur içere BD2 bünyesi ise Kuvars ve 
anortit fazları içermektedir. % 30 kırmızı çamur içeren 
BD3 bünyesi ise kuvars, anortit ve korundum fazları 
içermektedir. Kırmızı çamur yüksek oranda Fe2O3 
içermesine rağmen geliştirilen bünyelerde Fe2O3 tespit 
edilmemiştir. Bu durum demir oksidin ya anortit yapısı 
içersine girmesi ile ya da camsı faz içinde çözündüğünü 
düşündürmektedir.  
 

 
 
Şekil 1. Numunelere ait XRD analizi, Q: Kuvars, 
M:Müllit, An: Anortit, C: Korundum   
 
 
3.3. Teknolojik Özellikler 
 
Numunelere ait teknolojik özellikler Tablo 2 de 
sunulmuştur. Kırmızı çamur ilavesi ile beraber 
numunelerin su emme değerleri artmıştır. Pişme 
küçülmesi değerleri de buna bağlı olarak azalmıştır. 
Artan oranlarda kırmızı çamur ilavesi ile hem kuru 
mukavemetlerde hem de pime mukavemetlerinde artış 
gözlemlenmiştir. Özellikle mukavemetteki artış faz  
 
 
 
 

analizlerinden de görüldüğü üzere kırmızı çamur ilaveli 
bünyelerde anortit fazının artması ve korund fazının 
oluşması ile alakalıdır. Korund fazının oluşumu 
mukavemet artırıcı ikinci faz etkisi göstermiştir [2-4].  
Özellikle de korund fazının yüksek elastik modülü 
mukavemet değerlerinde % 10 artış sağlamıştır [7].   
 
Renk analizi için CIElab metodu kullanılmıştır. Bu 
metoda göre karo beyazlıyı ve rengi belirlemek için 3 
ana parametre kullanılmaktadır. L* parametresi 
parlaklığı yani L = 100 değeri tam beyazlığı, L=0 değeri 
de tam siyah rengi ifade eder. a* parametresi ise 
kırmızı-yeşil renk aralığını, b* parametresi de sarı-mavi 
renk aralığını ifade eder [8, 9].   Bu çalışmada elde 
edilen verilere göre artan oranlarda kırmızı çamur 
ilavesi ile numunelerin beyazlık değeri STD bünyeye 
kıyasla azalırken kırmızı rengi artmıştır. Teknik 
özelliklerden ve renk analizi verilerinden elde edilen 
bulgular göstermektedir ki herhangi bir pigment ilavesi 
yapmadan kırmızı renkli bünyelerin eldesinde kırmızı 
çamur kullanılabilir. 
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Çizelge 2. Numunelere ait teknolojik özellikler 
 

Numune Su 
Emme 

Pişme 
Küçülmesi 

 

Yoğunluk 
gr/cm3 

Kuru 
Mukavemet 

kg/cm2 

Pişme 
Mukavemeti 

kg/cm2 

Renk analizi 

L* a* b* 

STD 18.38 1.16 1.68 11.01 159.23 89.37 2.00 7.43 

BD1 18.40 1.09 1.72 11.14 168.86 69.98 10.21 18.32 

BD2 20.43 1.08 1.70 11.63 161.13 57.88 14.02 21.13 

BD3 21.58 1.00 1.70 15.92 175.26 46.97 12.22 17.29 
 
3.4. Optik dilatometre ile pişirim analizi 
 
Bünyelere ait temassız optik dilatometre cihazı ile 
yapılmış pişirim analizi sonuçları Şekil 2, Şekil 3, Şekil 
4 ve Şekil 5 de verilmiştir.  Şekil 2 STD duvar karosu 
bünyesine ait temassız optik dilatometre ile pişirim 
analizi sonucunu göstermektedir. Grafiğe göre STD 
bünye yaklaşık 900 ºC ye kadar bir genleşme 
gösterdikten sonra küçülmeye başlamıştır. 1039 ºC 
civarlarında kristalleşme göstermiştir. Bu kristallenme 
anortit fazlarının oluşumudur [3, 4]. BD1, BD2 ve BD3 
bünyelerine ait pişirim eğrisi Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 
de verilmiştir.  Bu grafikler incelendiğinde Std bünyeye 

kıyasla pişirimin ilk aşamasında 900 ºC ye kadar daha 
fazla genleştiği görülmektedir küçülme aşamasının da  
hemen hemen aynı sıcaklıkta başladığı tespit edilmiştir. 
XRD grafiklerinden de görüldüğü üzere Anortit 
fazlarının oluşumu kırmızı çamur ilavesi ile artmaktadır. 
BD1, BD2 ve BD3 bünyelerinde de kristalleşme bölgesi 
STD bünyeye kıyasla daha geniştir. Pişirim eğrisindeki 
bu durumda XRD analizini doğrulamaktadır.  
  
 
 
 
 

   
 
Şekil 2. STD bünyeye ait optik dilatometre grafiği                   Şekil 3. BD1 bünyesine ait optik dilatometre grafiği                    

      
Şekil 4. BD2 bünyesine ait optik dilatometre grafiği                  Şekil 5. BD3 bünyesine ait optik dilatometre grafiği
  

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

114



4. Sonuç 
 
Endüstriyel bir atık olan kırmızı çamurun yeniden 
değerlendirilmesi amacı ile yapılan bu çalışmada 
maksimum % 30 oranında kaolen yerine kırmızı çamur 
kullanılması ile özellikle kuru mukavemet ve pişme 
mukavemet gibi teknik özelliklerde artış sağlanmıştır.  
 
Yapılan faz analiz sonuçları da korund fazının 
oluşumunu göstermiş ve bu faz oluşumunda ikinci faz 
etkisi ile mukavemetlerin artmasını sağlamıştır.  
 
Endüstriyel uygulamalarda özellikle proses kontrolünde 
kuru mukavemet değerleri önem arz etmektedir. Ürün 
kaybının azaltılması yönünde kırmızı çamur ilavesi kuru 
mukavemet değerlerini de artırmıştır.  
 
Bu çalışma ayrıca herhangi bir pigment kullanmadan 
kırmızı renkli bünyeler elde edilmesinde kırmızı 
çamurun kullanılabileceğini göstermektedir. Çalışma 
mikroyapı özelliklerinin incelenmesi yönünde devam 
etmektedir.   
 
Referanslar 
 
[1]  Tarhan M., Tarhan B., Aydin T., The effects of fine 
fire clay sanitary ware wastes on ceramic wall tiles, 
Ceramics International42, 17110–17115, 2016 
[2] Tarhan B., Tarhan M., Aydin T., Reusing 
sanitaryware waste products in glazed porcelain tile 
production,  Ceramics International, 43, 3107-31112, 
2017 
[3] Aydin T., Tarhan M., Tarhan B., Addition of cement 
kiln dust in ceramic wall tile bodies, Journal of Thermal 
Analysis and Calorimetry 136:527–533, 2019 
 [4] Aydin T., Paksoy, C., The effect of cement raw mix 
waste dust on porcelain tile properties, Journal of the 
Australian Ceramic Society,  55:37–45, 2019 
[5] Ozturk ZB, Eren E. Preparation of ceramic wall tiling 
derived from blast furnace slag. Ceram Int., 
41(9):12020–6, 2015 
[6] Kaya E, Seydişehir kırmızı çamur atığının seramik 
sanatında değerlendirilmesinin araştırılması, Yüksek 
Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enst. , Konya Selçuk Ün., 
2010 
[7] Aydin T., Kara A., Effects of Alumina on Porcelain 
Insulators,  Journal of The Australian Ceramic Society 
Volume 52[1], 83 – 88, 2016 
[8] Tarhan M., Whiteness improvement of porcelain 
tiles incorporated with anorthite and diopside phases, 
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 
https://doi.org/10.1007/s10973-019-08268-8 
[9] Selli NT. Development of anorthite based white 
porcelain 
stoneware tile compositions. Ceram Int., 41:7790–5, 
2015 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

115

https://doi.org/10.1007/s10973-019-08268-8


 
THE EFFECTS OF BLAST FURNACE SLAG 

ON THE PROPERTIES OF CERAMIC WALL TILE BODY 

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SERAMİK DUVAR KAROSU BÜNYESİ 

ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Tuna Aydın
a
 

a 
Kirikkale University, Kirikkale, Turkey, E-mail: tunaaydin@kku.edu.tr 

 
 

Özet 
 

Bu çalışmada, Zonguldak Ereğli Demir Çelik 
Fabrikasının yüksek fırın cürufu seramik duvar karosu 
üretiminde alternatif bir hammadde kaynağı olarak 
kullanılmıştır.  Seramik duvar karosu reçetelerinde 
maksimum % 10 oranında kalsit yerine yüksek fırın 
cürufu ve mermer tozu kullanılmıştır. Numuneler 1130 ° 
C de 60 dakika süre ile laboratuar koşullarında 
pişirilmiştir. Numunelerin pişme küçülmesi, su emme ve 
eğme dayanımları gibi teknolojik özelliklerinin yanı sıra 
sinterleme analizleri de araştırılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: Kırmızı çamur, atık ve seramik 

karo 

Abstract 
 

In this study, Zonguldak Eregli Iron and Steel Factories 
blast furnace slag was used as an alternative raw 
material for the ceramic wall tile production. Maximum 
10 % by weight of blast furnace slag and marble dust 
were used instead of calcite in the wall tile recipes.  All 
samples were sintered at 1130 ⁰C for 60 minute under 
the laboratory conditions. Technological properties 
such as shrinkage, water absorption and bending 
strength were investigated and it was also examined 
sintering properties and microstructural properties of 
the green and fired samples 
 
Keywords: sintering, microstructure, recycling, ceramic 
wall tile   

1. Giriş 
 
Ülkemiz enerji kaynakları yönünden dışarıya bağımlıdır. 
Bu durum enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve bunun 
yanında da alternatif hammadde kaynaklarının 
kullanılmasına yönelik çalışmaları önem açısından üst 
sıralara çıkarmaktadır.  Bu amaç doğrultusunda birçok 
akademik çalışma yapılmaktadır [1]. Özellikle de atık 
camlar gibi yardımcı ergitici hammaddeler; hem enerji 
maliyetlerinin düşürülmesinde hem de alternatif 
hammadde kaynağı olarak kullanılabilmektedir.  Bunun 
yanında ergitici özelliğe sahip enerji maliyetlerini azalta 
bilecek uçucu kül ve yüksek fırın cürufu gibi endüstriyel  
atıklarda önemli geri kazanım hammaddeleri olarak öne 
çıkmaktadır [2-6].  Bu çalışmada Zonguldak Ereğli 
Demir Çelik fabrikaların yüksek fırın cürufu (YFC) 
kullanılmıştır.   Standart bir seramik duvar karosu 
reçetesinde kullanılan kalsit yerine ağırlıkça % 3, % 5 
ve % 10 oranlarında yüksek fırın cürufu (YFC) 
kullanılarak bünyelerin mekanik ve termal özellikleri 
incelenmiştir. 
 

 

 
 

2. Materyal ve metot 
 

Kil, kaolen, mermer tozu, sodyum feldispat ve kuvars 
hammaddeleri kullanılarak standart bir duvar karosu 
reçetesi oluşturulmuştur. Bu duvar karosu reçetesinde 
ağırlıkça maksimum % 10 YFC, kalsit yerine 
kullanılmıştır. Hammaddeler uygun oranlarda 
karıştırıldıktan sonra bilyalı değirmenlerde sulu olarak 
öğütülmüş sonra da elde edilen çamur kurutulmuştur. 
Belli tane boyut dağılımında granüller, kontrollü bir 
şekilde % 5-6 oranında nemlendirilerek preslemeye 
hazır masse haline getirilmiştir. Elde edilen masse tek 
eksenli kuru pres ile 280 kg/cm

2
 basınçla 50 mm x 100 

mm boyutunda şekillendirilmiştir. Hazırlanan numuneler 
laboratuar koşullarında 1130 °C de pişirilmiştir. 
Numunelerin mekanik, termal ve fiziksel test ve 
analizleri laboratuar koşullarında Eskişehir Seramik 
Araştırma Merkezi laboratuvarlarında 
gerçekleştirilmiştir.  
 

3. Deneysel Çalışmalar 
 

3.1. Kimyasal analiz  
 

Kullanılan hammaddelere ait kimyasal analiz sonuçları 
Çizelge 1 de sunulmuştur. Çalışma kapsamında Kalsit 
yerine mermer tozu kullanılmıştır. Kullanılan mermer 
tozu yaklaşık % 48 CaO içermektedir ve ateş zaiyatıda 
ağırlıkça % 48.6 dır. Yüksek fırın cürufuda % 36 CaO, 
%2.2 MgO içermektedir. Kızdırma kaybı ise %2.54 dür. 
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Çizelge 1 Hammadde kimyasal analizleri (ağırlıkça) 

 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O A.Z. 

Kaolen 65.000 23.000 0.500 0.500 0.200 0.150 0.200 0.300 10.000 

Sodyum 

feldispat 
71.100 17.400 0.050 0.240 0.600 0.100 9.360 0.340 0.500 

Kuvars 97.640 0.730 0.180 0.030 0.100 0.010 0.010 0.470 0.430 

Mermer 

Tozu 
0.25 - 0.02 0.01 48.9 2.2 - - 48.6 

Kil 59.000 25.000 1.000 1.500 0.600 0.700 0.600 2.700 8.500 

YFC 40.14 8.97 1.06 1.14 36.68 4.52 0.24 0.67 2.54 

 

3.2. Faz analizleri 

 
Şekil 1 de verilen numunelere ait XRD analizleri sonuçlarına 

göre. Numunelere yapılan faz analizi sonuçlarına göre 

hazırlanan bünyeler anortit, kuvars ve müllit fazlarını 

içermektedir. Artan oranlarda yüksek fırın cürüfunun ilavesi 

ile anortit fazlarının oluşumunun azaldığı görülmektedir. 

Çalışma kapsamında yüksek fırın cürufunun ilavesi ile anortit 

oluşumunun artması beklenirken azalma tespit edilmiştir. 

Bunun sebebi olarak duvar karosu bünyelerinde anortit 

oluşumunu artıracak düşük viskoziteli sıvı faz oluşumunun 

düşük sıcaklıklarda YFC ilavesi ile sağlanamamış olması 

düşünülmektedir.   

 

 
 

Şekil 1. Numunelere ait XRD analizi, Q: Kuvars, M:Müllit, 

An: Anortit,   

 

 

 

3.3. Teknolojik Özellikler 
 

 

Numunelere ait teknolojik özellikler Çizelge 2 de 

sunulmuştur. YFC ilavesi ile beraber numunelerin su emme, 

pişme küçülmesi değerleri azalmıştır. Ancak kuru 

mukavemet ve pişme mukavemeti değerleri ise artış 

göstermiştir. Faz analizlerine göre anortit fazının azalmasına 

rağmen mukavemetlerdeki artışın nedeni yoğunluk artışı 

olduğu düşünülmektedir [7]. CIElab metodu renk analizi için 

kullanılmıştır. Duvar karosunun beyazlığını ve rengini 

belirlemek için L* a* ve b* ana parametreleri 

kullanılmaktadır. L* parametresi parlaklığı yani L = 100 

değeri tam beyazlığı, L=0 değeri de tam siyah rengi ifade 

eder. a* parametresi ise kırmızı-yeşil renk aralığını, b* 

parametresi de sarı-mavi renk aralığını ifade eder [8, 9].   

Artan oranlarda YFC ilavesi ile numunelerin beyazlık değeri 

STD bünyeye kıyasla azalmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Çizelge 2. Numunelere ait teknolojik özellikler 

Numune 

Su 

Emme 

(%) 

Pişme 

Küçülmesi 

(%) 

Yoğunluk 

(gr/cm3) 

Kuru 

Mukavemet 

(kg/cm2) 

Pişme 

Mukavemeti 

(kg/cm2) 

Renk analizi 

L* a* b* 

STD 18.38 1.16 1.68 11.01 159.23 89.37 2.00 7.43 

YF1 16.72 1.09 1.76 16.07 193.86 87.75 2.30 7.99 

YF2 16.56 0.90 1.79 15.62 199.93 87.08 2.14 9.25 

YF3 14.48 0.82 1.87 15.49 201.03 82.83 2.82 11.74 

 
3.4. Optik dilatometre ile pişirim analizi 
 
Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 de bünyelere ait temassız 

optik dilatemetre analizi sonuçları verilmiştir.  STD duvar 

karosu bünyesine ait temassız optik dilatometre ile pişirim 

analizi grafiğine göre STD bünye yaklaşık 900 ºC ye kadar 

bir genleşme gösterdikten sonra küçülmeye başlamıştır. 1039 

ºC civarlarında kristalleşme göstermiştir. Bu kristallenme 

anortit fazlarının oluşumudur [4, 5]. YF1, YF2 ve YF3 

bünyelerine ait pişirim eğrileri incelendiğinde  Std bünyeye 

kıyasla pişirimin ilk aşamasında 900 ºC ye kadar çok daha 

fazla genleştiği görülmektedir. Pişirimin STD bünyeye 

kıyasla da daha yavaş gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
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durumunda özellikle anortit kristallerinin oluşumuna 

olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Yüksek fırın  

 

 

cürufu teknik özellikler açısından olumlu katkı yapmış 

olmasına rağmen porselen karo ya da vitrifiye ürünlerin 

pişirim şartlarını geliştirmesi gibi olumlu etkileri bu 

çalışmada tespit edilememiştir. Aksine standart bünyeye 

kıyasla pişirimin daha yavaş olmasına neden olmuştur.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Şekil 2. STD bünyeye ait optik dilatometre grafiği              Şekil 3. YF1 bünyesine ait optik dilatometre grafiği 

                 

         
 
Şekil 4. YF2 bünyesine ait optik dilatometre grafiği                  Şekil 5. YF3 bünyesine ait optik dilatometre grafiği 

 

                                                                 

4. Sonuç 
 
Demir çelik firmalarında yüksek fırından elde edilen 

endüstriyel bir atık olan cürufun yeniden değerlendirilmesi 

amacı ile yapılan bu çalışmada maksimum % 10 oranında  

 

 

kalsit yerine YFC ile kuru mukavemet ve pişme mukavemet 

gibi teknik özelliklerde artış sağlanmıştır. Yapılan XRD 

analiz sonuçlarına göre anortit fazı artan oranlarda YFC 

ilavesi ile azalmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda da 

gösterildiği üzere YFC ilavesi porselen karo ya da vitrifiye 

gibi ürünlerde teknik, termal ve mikroyapısal özelliklere 

olumlu katkılar sağlarken seramik duvar karosunda teknik 

özellikleri geliştirmiş gibi görünse de pişirim koşullarına 

olumlu bir katkısı yapmamıştır. 
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Özet 
 
Biyolojik bir varlık olarak insan hayatının her 
aşamasında karar vermek zorundadır. Doğru karar 
verme, insanı doğru sonuçlara ulaşmasını 
sağlayacaktır. Çok kriterli karar verme problemi birden 
fazla alternatif içerisinden birden fazla kritere göre en iyi 
alternatifin belirlenmesi problemine verilen isimdir. 
Malzeme seçimi bir çok kriterli karar verme problemidir. 
Literatürde çok kriterli karar verme problemleri dikkatle 
ele alınmış çalışılmış bir problem türüdür bu nedenle 
literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi 
bulunmaktadır. Çalışmamızda TOPSIS, Analitik 
Hiyerarşi Prosesi ve Basit Toplamlı Ağırlıklandırma 
yöntemleri kullanılmıştır. Uçak akü dış kasa yapımında 
kullanılacak malzemenin seçimde altı kriter dikkate 
alınmıştır bu kriterler sırasıyla akma gerilmesi, maliyet, 
termal iletkenlik, elastiklik modülü, yoğunluk ve yorulma 
kriterleridir. Uçak akü dış kasa yapımında kullanılacak 
malzeme alternatifleri ise karbon fiber, boron, alümina, 
sialon, titanyum ve paslanmaz çeliktir. Yapılan analizler 
sonucunda protez tasarımında kullanılacak en iyi 
malzeme alternatifinin her  üç yönteme göre de karbon 
fiber olduğu belirlenmiştir.. 
 
Anahtar kelimeler: Çok kriterli karar verme, AHP, 

SAW, TOPSIS, Malzeme Seçimi, Tasarım, Uçak akü 
dış kasa. 

 
Abstract 
 
Human being, as a biological entity, has to decide at 
every stage of its life. Accurate decision-making will 
help human being reach the right results. Multi-criteria 
decision making problem is the name given to the 
problem of determining the best alternative to more 
than one criterion from more than one alternative. The 
selection of material is a multi-criteria decision making 
problem. Multi-criteria decision making problems in the 
literature are carefully considered, studied problem 
types, for this reason there are numerous multi-criteria 
decision making methods in the literature. TOPSIS, The 
Analytic Hierarchy Process and Simple Additive 
Weighting methods were used in our study. Six criteria 
have been taken into consideration in the selection of 
materials to be used in the manufacture of battery outer 
case. These criteria are the yield stress, cost, thermal 
conductivity, density, elasticity module and fatigue, 
respectively. Material alternatives to be used in airplane 
battery construction are carbon fiber, boron, alumina, 
sialon, titanium and stainless steel. As a result of 
analyse made, it was determined that the best material 
alternative to be used in prosthesis design is carbon 
fiber according to the three methods. 
 
Keywords: Multi-criteria decision making  problem, 

AHP, SAW,TOPSIS, Material selection, Design, 
Airplane battery design.. 

1. Giriş 
 
Savunma sanayinde ve sivil havacılıkta modern batarya 
teknolojilerine olan ihtiyaç günden güne artmaktadır. 
Yerli üretimin hayata geçirilerek dışa bağımlılığın en 
aza indirilmesi hem ülke ekonomisine büyük katkı 
sağlamaktadır. Bu yüzden üniversiteler ve sanayiler 
mutlaka çok yoğun ve yakın iş birliği içinde 
bulunmalıdır. 
Hem savunma sanayinde hem de sivil havacılıkta 
kullanılan uçak ve helikopterlerin aküleri artık ülkemizde 
üretilmeye başlamıştır. Bu alanda yeni olduğundan 
dolayı; her türlü çalışma, tasarım ve iyileştirilmelere 
ihtiyaçlar da fazladır. Bu alanda çalışma yapmanın 
ileriki dönemde getirisinin ve bize olan geri dönüşümün 
olumlu olacağı, yeni bir alan olması da iş imkânını 
artırdığı, için bu konuda çalışmaya karar verilmiştir. 
Bu çalışmada askeri uçak F20/27HC1 uçak/helikopter 
aküsünün hafif, dayanımı yüksek ve oluşabilecek 
tehlikelere karşı daha iyi malzemelerden akü dış 
tasarımı yapılması araştırılmış ve incelenmiştir. 
Yine bu çalışmada çoklu karar verme yöntemleri (AHP, 
SAW, TOPSİS) kullanılarak CES programından 
malzemeler seçilmiştir. Seçilen malzemelerin 
uygunluğu ECHIP, ANSYS programlarında 
değerlendirilip, optimum ölçüler belirlenmiştir. 
 
Uçak tiplerinin en temel olanı dışında, hemen hemen 
tüm uçaklarda bir elektrik sistemi bulunur. Çoğu 
durumda, birincil elektrik sistemi bir veya daha fazla pil 
içerir. Aküler ön kontrol sırasında elektrik sistemini 
çalıştırmak ve Yardımcı Güç Ünitesini ve / veya 
motorları çalıştırmak için kullanılır. Bir kez 
başlatıldığında, APU veya motorlar daha sonra elektrik 
devrelerine güç veren ve aküleri şarj eden jeneratörleri 
çalıştırır. Bir Hızlı Referans El Kitabının (QRH) bir 
parçası olarak tüm jeneratörlerin arızalanması veya 
gerekli izolasyonu durumunda Çalıştırma sırasında tüm 
normal elektrik gücünün kaynağı olan prosedür, batarya 
gücü temel kullanım için bir yedek kaynak olarak 
mevcuttur. Acil Durum Tespit Vericisi (ELT) , CVR, FDR 
gibi bazı elektrikle çalışan sabit ekipmanların 
kendilerine özel pilleri olacaktır. Meşaleler, Megafonlar 
ve Otomatik Harici Defibrilatörler (AED'ler) gibi uçakta 
düzenli olarak taşınan taşınabilir ekipmanlar da pille 
çalışır. Her iki durumda da, piller bir enerji kaynağı 
olduğundan, hasar, kusur, arıza veya yanlış 
kullanımdan kaynaklanmaması, tehlikeli duman, duman 
veya yangın riski oluşturabilir. 
 
Ürün tasarımında doğru malzemenin seçimi hayati 
öneme sahiptir. Doğru tasarım için doğru malzeme 
seçimi gereklidir. Malzeme seçimi problemi bir çok 
kriterli karar verme problemidir. Çok kriterli karar verme 
problemi ise birden fazla kritere göre birden fazla 
alternatif içerisinden en iyisinin belirlenmesi problemidir. 
Bu problemin çözümünde kullanılan yöntemlere çok 
kriterli karar verme yöntemleri denilmektedir. 
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Literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi 
bulunmaktadır. 
 
Tasarımımız da maliyet (K1), yoğunluk (K2), gerilme 
direnci (K3), erime sıcaklığı( K4), termal iletkenlik (K5) 
ve termal genleşme katsayısı (K6) olmak üzere 6 kriter 
üzerinde durduk.   Parçanın hafif olması dolayısıyla 
yoğunluk, havada karşılaşacağı kuvvetlere karşı 
mukavemetli olması dolayısıyla gerilme direnci, maruz 
kalacağı ısıya karşı direnç göstermesi için erime 
sıcaklığı, üzerindeki ısıyı havaya aktarabilmesi için 
termal iletkenliği, ani ısı değişimlerine karşı termal şok 
direnci içinde termal genleşme katsayısı göz önünde 
bulundurulmuştur. Son olarak da ekonomik bir ürün 
elde etmek için maliyet kriteri seçilmiştir. 
 
Çalışmamızda Analitik Hiyerarşi Prosesi, SAW ve 
TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. 2. Bölümde 
yöntemler açıklanmıştır. Son bölümde ise sonuçlar 
sunulmuştur. 
  

2. Çok kriterli karar verme yöntemleri 
 
Literatürde en sık kullanılan çok kriterli karar verme 
yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemidir. 
Analitik Hiyerarşi Proses (AHP), ilk olarak 1968 yılında 
Myers ve Alpert ikilisi tarafından ortaya atılmış ve 1977 
de ise Saaty tarafından bir model olarak geliştirilerek 
karar verme problemlerinin çözümünde kullanılabilir 
hale getirilmiştir. AHP, karar hiyerarşisinin 
tanımlanabilmesi durumunda kullanılan, kararı etkileyen 
faktörler açısından karar noktalarının yüzde 
dağılımlarını veren bir karar verme ve tahminleme 
yöntemi olarak açıklanabilir[1,2]. 
 AHP yöntemi aynı zamanda bir kriter ağırlıklandırma 
yöntemidir. 
Bu yöntem, alternatiflerin hiyerarşik yapısının 
oluşturulduğu çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
birisidir. Karar verme sürecinde kriterler, alternatifler ve 
ölçütler arasında önceliklerin belirlenmesini sağlar. Aynı 
zamanda bu alanda çalışmalar yapan Saaty (1980) 
tarafından geliştirilen AHP, niteliksel ve niceliksel 
ölçütleri göreceli olarak ölçmeyi sağlayan bir kuramdır. 
AHP özellikle ölçülemeyen durumlar olduğunda etkili bir 
karar verme yöntemidir ve karar kriterlerinin alt 
kriterlere hiyerarşik bir şekilde düzenlenebileceği 
sorunları çözmek için çok uygundur. 
 
AHP yönteminin adımları ve uygulanışı ile ilgili  [1,2] 
numaralı kaynaklardan bilgi alınabilir. 
 
Çalışmamızda kullandığımız bir diğer yöntem ise Basit 
Toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemi (Simple Additive 
Weighting- SAW) yöntemidir. 
 
Bu yöntemde, her kriterin katkılarının toplamıyla bir 
indeks oluşturulmaktadır. Birbirinden farklı birimler 
toplanamayacağı için SAW metodunda diğer çok kriterli 
karar verme yöntemlerinde olduğu gibi veriler normalize 
edilmelidir. 
Bu yöntemde kullanılan kriterlerin ağırlıkları AHP 
yönteminden elde edilmektedir. 
Daha sonra her alternatife ait toplam skor, o alternatifin 
çeşitli kriterdeki normalize edilmiş değerleri ile yani 
boyutsuz değerlendirmeleri ile kriterlere ait ağırlıklarının 
çarpılıp, son olarak hepsinin toplanması ile elde 
edilmektedir. SAW yönteminde, her kriterin toplam 
puana olan katkısı diğerlerinden bağımsız olması 

nedeniyle, karar vericinin tercihi bir kriterin değerinin ne 
sebeple olursa olsun diğer kriterlerin değerlerinden 
etkilenmemesini gerektirmektedir. SAW yönteminde 
kriter ağırlıkları, her alternatif için kriter değerleri 
çarpılıp toplanarak son değer elde edilmektedir. 
ELECTRE yönteminin temel yaklaşımlarını kullanır. 
Karar  noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana 
prensibine dayanır ve çözüm süreci ELECTRE 
yöntemine nazaran daha kısadır. TOPSIS yöntemi 6 
adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir. Yöntemin ilk 
iki adımı ELECTRE yöntemi ile ortaktır.  
 
3. Sonuçlar 
 
AHP yönteminde ilk aşamada kriterlerin 
karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma 
yapılırken tutarlılık oranına dikkat edilir. Tüm 
karşılaştırmalarda karşılaştırma oranı 0,1’den küçüktür. 
AHP yöntemi ile dikkate alınan kriterlerin ağırlıkları 
belirlenmiştir. 
 

Tablo 1 Kriterlerin ağırlıkları 

    
 

W1 0,44 
 

 
W2 0,21 

 
 

W3 0,14 
 

 
W4 0,10 

 
 

W5 0,07 
  W6 0,04  

     
 
Tablo 2 AHP yöntemi sonuçları 
 

KARBON FİBER 0,35 

BORON 0,23 

SİALON 0,14 

ALÜMİNA 0,13 

TİTANYUM 0,09 

PASLANMAZ ÇELİK 0,06 

 
AHP yöntemine göre en iyi malzeme alternatifi Karbon 
fiber olarak belirlenmiştir. En iyi ikinci malzeme 
alternatifi ise boron olarak belirlenmiştir. Çalışmada 
dikkate alınan ikinci çok kriterli karar verme yöntemi ise 
SAW yöntemidir. Aşağıdaki tablodaki Karar matrisi 
gösterilmiştir. 
Tablo 3 Karar Matrisi 

 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 

KARBON FİBER 1830,00 2,05 80,00 690,00 2200,00 244,00 

BORON 1750,00 2,46 18,00 395,00 1790,00 944,00 

SİALON 400,00 3,20 18,00 275,00 429,00 49,10 

ALÜMİNA 603,00 3,84 30,00 366,00 513,00 55,10 

TİTANYUM 1000,00 4,10 20,00 200,00 420,00 4340,00 

PASLANMAZ ÇELİK 205,00 7,60 13,00 196,00 268,00 8,34 
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SAW yöntemine göre sonuçlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 4 SAW yöntemi sonuçları 
 

KARBON FİBER 0,96 

BORON 0,75 

SİALON 0,33 

ALÜMİNA 0,39 

TİTANYUM 0,42 

PASLANMAZ ÇELİK 0,21 

 
SAW yöntemi sonuçları analiz edildiğinde en iyi 
malzeme alternatifi olarak karbon fiber olduğu 
belirlenmektedir. En iyi ikinci malzeme alternatifi ise 
BORON’dur. 
 
SAW yönteminin adımları ve uygulanışı ile ilgili [1,2] 
numaralı kaynaklardan bilgi alınabilir.Churchman ve 
Ackoff (1954) tarafından portföy seçim problemine 
uygulanılarak literatüre kazandırılan SAW (Simple 
Additive Weighting) yöntemi, literatürde Ağırlıklı Toplam 
Model (Weighted Sum Model) olarak da bilinmektedir. 
SAW yöntemi matematiksel olarak basit olması 
sebebiyle ÇKKV literatüründe en fazla kullanılan 
tekniklerden birisidir [1,2]. 
 
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity 
to Ideal Solution) Yoon ve Hwang tarafından 1980 
yılında geliştirilmiştir. SAW yönteminin adımları ve 
uygulanışı ile ilgili [1,2] numaralı kaynaklardan bilgi 
alınabilir. 
 
TOPSİS yöntemine göre sonuçlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 5 TOPSIS yöntemi sonuçları 

KARBON FİBER 0,99 

BORON 0,00 

SİALON 0,12 

ALÜMİNA 0,09 

TİTANYUM 0,00 

PASLANMAZ ÇELİK 0,09 

TOPSIS yöntemi sonuçları analiz edildiğinde en iyi 
malzeme alternatifi olarak karbon fiber olduğu 
belirlenmektedir. En iyi ikinci malzeme alternatifi ise 
BORON’dur. 
 
Bu sonuçlara göre çalışmada dikkate alınan uçak 
aküsü tasarımı için en iyi malzeme alternatifinin karbon 
fiber olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Özet 
 
Biyolojik bir varlık olarak insan hayatının her 
aşamasında karar vermek zorundadır. Doğru karar 
verme, insanı doğru sonuçlara ulaşmasını 
sağlayacaktır. Çok kriterli karar verme problemi birden 
fazla alternatif içerisinden birden fazla kritere göre en iyi 
alternatifin belirlenmesi problemine verilen isimdir. 
Malzeme seçimi bir çok kriterli karar verme problemidir. 
Literatürde çok kriterli karar verme problemleri dikkatle 
ele alınmış çalışılmış bir problem türüdür bu nedenle 
literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi 
bulunmaktadır. Çalışmamızda TOPSIS, Analitik 
Hiyerarşi Prosesi ve Basit Toplamlı Ağırlıklandırma 
yöntemleri kullanılmıştır. Diş protezi yapımında 
kullanılacak malzemenin seçimde beş kriter dikkate 
alınmıştır bu kriterler sırasıyla young modülü, maliyet, 
kırılma tokluğu, yoğunluk ve biyouyumluluk kriterleridir. 
Protez yapımında kullanılacak malzeme alternatifleri ise 
zirkonya biyo seramik, alümina, saf titanyum, Titanyum 
ve bioglasstır. Yapılan analizler sonucunda protez 
tasarımında kullanılacak en iyi malzeme alternatifinin 
her üç yönteme göre de saf titanyum olduğu 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Çok kriterli karar verme, AHP, 
SAW, TOPSIS, Malzeme Seçimi, Tasarım, Diş implantı. 
 
Abstract 
 
Human being, as a biological entity, has to decide at 
every stage of its life. Accurate decision-making will 
help human being reach the right results. Multi-criteria 
decision making problem is the name given to the 
problem of determining the best alternative to more 
than one criterion from more than one alternative. The 
selection of material is a multi-criteria decision making 
problem. Multi-criteria decision making problems in the 
literature are carefully considered, studied problem 
types, for this reason there are numerous multi-criteria 
decision making methods in the literature. TOPSIS, The 
Analytic Hierarchy Process and Simple Additive 
Weighting methods were used in our study. Five criteria 
have been taken into consideration in the selection of 
materials to be used in the manufacture of dental 
prosthesis. These criteria are the young module, cost, 
fracture toughness, density and biocompatibility, 
respectively. Material alternatives to be used in 
prosthesis construction are Chrome Cobalt, Nickel, 
Nickel Titanium, Titanium, and Stainless Steel. As a 
result of analyse made, it was determined that the best 
material alternative to be used in prosthesis design is 
pure titanium according to the three methods. 
 

Keywords: Multi-criteria decision making  problem, 
AHP, SAW,TOPSIS, Material selection, Design, Dental 
prosthesis. 
 
1. Giriş 
 
Dişin sahip olduğu fonksiyonları taklit eden, dişin 
parçalama işlevini yerine getiren yapay organlardır. 
Protez, hastanın kaybolan fonksiyonları tekrar 
kazandırılmaya çalışılırken, aynı zamanda bozulan 
konuşmasının da düzeltilmesini ve estetik 
görünümünün daha iyi olması amaçlanmaktadır.  
Büyük oranda kaybedilen ağız sağlığı düzeltilirken  
toplum içinde eksik ya da harap olmuş dişlerle yaşamak 
zorunda kalan bireylerin psikolojik açıdan da 
desteklenmesi sağlanır. 
Diş eksikliği yaşayan insanlarda fonksiyonel 
bozukluklarının yanı sıra kendine güven duygusunun 
zedelenmesine neden olur. Bu tip hastaların yapılan 
çeşitli protezlerle  yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
amaçlanır. 
Diş protezi hastanın kaybolan fonksiyonlarını 
kazandırmayı amaçlayan, bunun yanında konuşma, 
estetik görünüş ve psikolojik olarak sağladığı faydalar 
açıklanmıştır. Diş protezinin çeşitlerinin neler olduğuna 
değinilerek, esas diş baz alınarak uygun parametreler 
belirlenmiştir. Belirlenen parametreler doğrultusunda 
CES ile uygun malzeme seçimi yapılmış ve beş 
malzeme seçimi gerçekleştirilmiştir. AHP-SAW-TOPSIS 
gibi çoklu karar verme yöntemleriyle malzeme seçimi 
yapılmıştır. 
Ürün tasarımında doğru malzemenin seçimi hayati 
öneme sahiptir. Doğru tasarım için doğru malzeme 
seçimi gereklidir. Malzeme seçimi problemi bir çok 
kriterli karar verme problemidir. Çok kriterli karar verme 
problemi ise birden fazla kritere göre birden fazla 
alternatif içerisinden en iyisinin belirlenmesi problemidir. 
Bu problemin çözümünde kullanılan yöntemlere çok 
kriterli karar verme yöntemleri denilmektedir. 
Literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi 
bulunmaktadır. 
Bu çalışmada, diş protezlerinin neler olduğunu, diş 
protezlerine neden ihtiyaç duyulduğunu, günlük hayatta 
ki önemini, en uygun malzeme seçimini ces programı 
ile ana diş değerleri (sertlik, young modulü, yoğunluk, 
kırılma tokluğu ve maliyet kriterleri) kullanılarak en 
uygun 5 malzeme belirlenmiştir. Bu malzemeler 
sırasıyla, saf titanyum, bioglass, alümina bio seramik, 
zirkonya bio seramik ve titanyumdur.   Çoklu karar 
verme yöntemleriyle karar matrisi oluşturulmuş 
akabinde gerekli hesaplamalar sonucunda en uygun 
malzemeye karar verilmiştir. 
Çalışmamızda Analitik Hiyerarşi Prosesi, SAW ve 
TOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. 2. Bölümde 
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yöntemler açıklanmıştır. Son bölümde ise sonuçlar 
sunulmuştur. 
  
2. Çok kriterli karar verme yöntemleri 
 
Literatürde en sık kullanılan çok kriterli karar verme 
yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemidir. 
AHP yöntemi aynı zamanda bir kriter ağırlıklandırma 
yöntemidir. 
Bu yöntem, alternatiflerin hiyerarşik yapısının 
oluşturulduğu çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
birisidir. Karar verme sürecinde kriterler, alternatifler ve 
ölçütler arasında önceliklerin belirlenmesini sağlar. Aynı 
zamanda bu alanda çalışmalar yapan Saaty (1980) 
tarafından geliştirilen AHP, niteliksel ve niceliksel 
ölçütleri göreceli olarak ölçmeyi sağlayan bir kuramdır. 
AHP özellikle ölçülemeyen durumlar olduğunda etkili bir 
karar verme yöntemidir ve karar kriterlerinin alt 
kriterlere hiyerarşik bir şekilde düzenlenebileceği 
sorunları çözmek için çok uygundur. 
AHP, SAW ve TOPSIS yönteminin adımları ve 
uygulanışı ile ilgili  [1,2] numaralı kaynaklardan bilgi 
alınabilir. 
Çalışmamızda kullandığımız bir diğer yöntem ise Basit 
Toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemi (Simple Additive 
Weighting- SAW) yöntemidir. 
Bu yöntemde, her kriterin katkılarının toplamıyla bir 
indeks oluşturulmaktadır. Birbirinden farklı birimler 
toplanamayacağı için SAW metodunda diğer çok kriterli 
karar verme yöntemlerinde olduğu gibi veriler normalize 
edilmelidir. 
Bu yöntemde kullanılan kriterlerin ağırlıkları AHP 
yönteminden elde edilmektedir. 
Daha sonra her alternatife ait toplam skor, o alternatifin 
çeşitli kriterdeki normalize edilmiş değerleri ile yani 
boyutsuz değerlendirmeleri ile kriterlere ait ağırlıklarının 
çarpılıp, son olarak hepsinin toplanması ile elde 
edilmektedir. SAW yönteminde, her kriterin toplam 
puana olan katkısı diğerlerinden bağımsız olması 
nedeniyle, karar vericinin tercihi bir kriterin değerinin ne 
sebeple olursa olsun diğer kriterlerin değerlerinden 
etkilenmemesini gerektirmektedir. SAW yönteminde 
kriter ağırlıkları, her alternatif için kriter değerleri 
çarpılıp toplanarak son değer elde edilmektedir. 
 
3. Sonuçlar 
 
AHP yönteminde ilk aşamada kriterlerin 
karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma 
yapılırken tutarlılık oranına dikkat edilir. Tüm 
karşılaştırmalarda karşılaştırma oranı 0,1’den küçüktür. 
AHP yöntemi ile dikkate alınan kriterlerin ağırlıkları 
belirlenmiştir. 
 

Tablo 1 Kriterlerin ağırlıkları 
W1 0,44 
W2 0,09 
W3 0,04 
W4 0,10 
W5 0,32 

 
 
 
 
 
 

Tablo 2 AHP yöntemi sonuçları 
 

SAF TİTANYUM 0,09 

BİO GLASS 0,13 

ALÜMİNA BİO SERAMİK 0,17 

ZİRKONYA BİO SERAMİK 0,17 

TİTANYUM 0,23 

 
AHP yöntemine göre en iyi malzeme alternatifi titanyum 
olarak belirlenmiştir. En iyi ikinci malzeme alternatifi ise 
bio seramik malzemeler olarak belirlenmiştir. 
Çalışmada dikkate alınan ikinci çok kriterli karar verme 
yöntemi ise SAW yöntemidir. Aşağıdaki tablodaki Karar 
matrisi gösterilmiştir. 
 

Tablo 3 Karar Matrisi 
 

ÖLÇÜTLER MALİYE
T (MLY) 

KIRILMA 
TOKLUĞU 

YOĞU
NLUK 

YOUNG 
MODÜLÜ 

BİO 
UYUMLU

LUK 

SAF 
TİTANYUM 22,80 57,50 4,50 103,00 9,00 

BİO GLASS 36,40 2,00 3,05 110,00 3,00 

ALÜMİNA 
BİO SERAMİK 68,00 1,36 3,93 390,00 4,00 

ZİRKONYA 
BİO SERAMİK 41,55 10,00 5,87 209,00 5,00 

TİTANYUM 22,80 52,50 4,51 103,00 8,00 

 
SAW yöntemine göre sonuçlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 4 SAW yöntemi sonuçları 
 
 

SAF TİTANYUM 0,23 

BİO GLASS 0,33 

ALÜMİNA BİO SERAMİK 0,24 

ZİRKONYA BİO SERAMİK 0,31 

TİTANYUM 0,44 

 
SAW yöntemi sonuçları analiz edildiğinde en iyi 
malzeme alternatifi olarak titanyum belirlenmektedir. En 
iyi ikinci malzeme alternatifi ise bio glassdır. 
TOPSİS yöntemine göre sonuçlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 5 TOPSIS yöntemi sonuçları 
 
 

SAF TİTANYUM 0,564 

BİO GLASS 0,516 

ALÜMİNA BİO SERAMİK 0,664 

ZİRKONYA BİO SERAMİK 0,508 

TİTANYUM 0,7531 

 
TOPSİS yöntemi sonuçları analiz edildiğinde en iyi 
malzeme alternatifi olarak titanyum belirlenmektedir. En 
iyi ikinci malzeme alternatifi ise alümina bio seramik 
olarak belirlenmiştir. 
Bu sonuçlara göre çalışmada dikkate alınan diş protezi 
tasarımı için en iyi malzeme alternatifinin titanyum 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Kaynaklar 
 
[1] Şenyiğit, E.; Demirel, B, The selection of material in 
dental implant with entropy based simple additive 
weighting and analytic hiearchy process methods. 
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences. 
Vol. 36, p. 731-740, 2018. 
[2] Şenyiğit, E.; Demirel, B, Determination of the 
material for the carbonated soft drink packaging with 
multi-criteria decision-making methods. Sigma Journal 
of Engineering and Natural Sciences. Vol. 35, p. 471-
480, 2017. 
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Özet 
 
Bu bildiri  21-23 Haziran 2019’da Nevşehir Hacı Bektaş 
Karar verme problemi en genel anlamda; bir seçenek 
kümesinden en az bir amaç veya ölçüte göre en uygun 
seçeneğin seçimi şeklinde tanımlanabilir. Buna göre bir 
karar probleminin elemanlarını karar verici, seçenekler, 
kriterler, sonuçlar, çevre ve karar vericinin öncelikleri 
oluşturur. Karar vermenin en çok bilinen dallarından biri 
olan çok kriterli karar verme,  bir dizi karar kriterinin 
varlığı altında karar verme problemi olarak da 
tanımlanabilir. İşletmelerin karar verdiği konulardan 
birisi de malzeme seçimidir. Malzeme seçimi, üretimin 
tüm aşamalarını etkileyen önemli bir problem türüdür. 
Malzeme seçimi bir çok kriterli karar verme problemidir. 
Literatürde çok kriterli karar verme problemleri dikkatle 
ele alınmış çalışılmış bir problem türüdür bu nedenle 
literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi 
bulunmaktadır. Çalışmamızda Analitik Hiyerarşi Prosesi 
ve SAW yöntemleri kullanılmıştır. Balistik yelek 
tasarımında kullanılacak malzemenin seçimde beş 
kriter dikkate alınmıştır bu kriterler sırasıyla maliyet, 
elastiklik, darbe dayanımı, hafiflik ve mukavemet 
kriterleridir. Balistik yeleki yapımında kullanılacak 
malzeme alternatifleri ise Karbon Fiber, Kevlar 149, 
Kevlar 29, Kevlar 49 ve Spectra 900’dur. Yapılan 
analizler sonucunda, dikkate alınan yöntemlere göre 
balistik yelek tasarımında kullanılacak en iyi malzeme 
alternatifinin Spectra 900olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AHP, SAW, Malzeme Seçimi, 
Tasarım, Balistik yelek tasarımı. 
 
Abstract 
 
Decision-making problem in the most general sense; it 
can be defined as the choice of the most appropriate 
option from at least one purpose or criterion from a set 
of options. Accordingly, the elements of a decision 
problem are decision makers, options, criteria, results, 
environment and decision-makers' priorities. Multi-
criteria decision-making, which is one of the most well-
known branches of decision making, can be defined as 
the decision-making problem under the presence of a 
set of decision criteria. One of the issues that 
businesses decide is the choice of materials. Material 
selection is an important problem that affects all stages 
of production. 
The selection of material is a multi-criteria decision 
making problem. Multi-criteria decision making 
problems in the literature are carefully considered, 

studied problem types, for this reason there are 
numerous multi-criteria decision making methods in the 
literature. The Analytic Hierarchy Process and Simple 
Additive Weighting methods were used in our study. 
Five criteria have been taken into consideration in the 
selection of materials to be used in the manufacture of 
ballistic vest. These criteria are cost, elasticity, impact 
resistance, lightness and resistance, respectively. 
Material alternatives to be used in ballistic vest design 
are carbon fiber, Kevlar 149, Kevlar 29, Kevlar 49 and 
Spectra 900. As a result of analyse made, it was 
determined that the best material alternative to be used 
in ballistic vest design is Spectra 900 according to the 
methods which are taken into account. 
 
Keywords: AHP, SAW, Material selection, Design, 
ballistic vest design. 
 
1. Giriş 
 
Ürün tasarımında doğru malzemenin seçimi hayati 
öneme sahiptir. Doğru tasarım için doğru malzeme 
seçimi gereklidir. Malzeme seçimi problemi bir çok 
kriterli karar verme problemidir. Çok kriterli karar verme 
problemi ise birden fazla kritere göre birden fazla 
alternatif içerisinden en iyisinin belirlenmesi problemidir. 
Bu problemin çözümünde kullanılan yöntemlere çok 
kriterli karar verme yöntemleri denilmektedir. 
Literatürde çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi 
bulunmaktadır. 
Bu çalışmada balistik yelek tasarımı dikkate alınmıştır. 
CES yazılımı kullanılarak alternatif malzemelerin kriter 
değerleri elde edilmiştir. 
CES, Ar-Ge, tasarım ve ürün geliştirme 
mühendislerinin, mühendislik malzemeleri özelinde 
yaptığı çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 
geliştirilmiş, hali hazırda ticari kullanıma uygun en 
kapsamlı malzeme veri tabanı ve seçim yazılımıdır. 
CES edu pack ile; 
•Tasarıma uygun malzeme seçimi  
•Farklı malzeme alternatiflerinin karşılaştırılması  
•Malzemelerin, mekanik, fiziksel, elektriksel, termal, 
korozyon, akustik, optik özelliklerinin 
karşılaştırılabilmesi 
•Sektöre özel onlarca farklı malzeme kütüphanelerine 
erişim mümkündür. 
Projeler için kullanılan bu malzeme seçim programı 
istediğiniz fiziksel, mekanik özellikleri ve fiyat aralığını 
girerek aradığınız özelliklerdeki malzemeleri size 
sıralar, malzemeleri birbirleriyle karşılaştırır. 
Tasarımımız için kullanacağımız kriterlerden önem 
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sırasına göre malzemelerin mukavemet değeri, 
elastiklik modülü, yoğunluk gibi istenilen özelliklerinin 
değerleri girilerek 3905 malzeme arasından en uygun 5 
malzeme seçilmiştir. Bu malzemeler mukavemet ve 
hafiflikleri ile ön plana çıkan kevlar 29, kevlar 149, 
kevlar 49, spectra 900 ve karbon fiberdir. 
Çalışmada dikkate alınan kriterler ise Maliyet, elastiklik, 
darbe dayanımı, hafiflik ve mukavemetdir. 
Çalışmamızda Analitik Hiyerarşi Prosesi ve SAW 
yöntemleri kullanılmıştır. 2. Bölümde yöntemler 
açıklanmıştır. Son bölümde ise sonuçlar sunulmuştur. 
  
2. Çok kriterli karar verme yöntemleri 
 
Literatürde en sık kullanılan çok kriterli karar verme 
yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemidir. 
AHP yöntemi aynı zamanda bir kriter ağırlıklandırma 
yöntemidir. 
Bu yöntem, alternatiflerin hiyerarşik yapısının 
oluşturulduğu çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
birisidir. Karar verme sürecinde kriterler, alternatifler ve 
ölçütler arasında önceliklerin belirlenmesini sağlar. Aynı 
zamanda bu alanda çalışmalar yapan Saaty (1980) 
tarafından geliştirilen AHP, niteliksel ve niceliksel 
ölçütleri göreceli olarak ölçmeyi sağlayan bir kuramdır. 
AHP özellikle ölçülemeyen durumlar olduğunda etkili bir 
karar verme yöntemidir ve karar kriterlerinin alt 
kriterlere hiyerarşik bir şekilde düzenlenebileceği 
sorunları çözmek için çok uygundur. 
AHP yönteminin adımları ve uygulanışı ile ilgili  [1,2] 
numaralı kaynaklardan bilgi alınabilir. 
Çalışmamızda kullandığımız bir diğer yöntem ise Basit 
Toplamlı Ağırlıklandırma Yöntemi (Simple Additive 
Weighting- SAW) yöntemidir. 
Bu yöntemde, her kriterin katkılarının toplamıyla bir 
indeks oluşturulmaktadır. Birbirinden farklı birimler 
toplanamayacağı için SAW metodunda diğer çok kriterli 
karar verme yöntemlerinde olduğu gibi veriler normalize 
edilmelidir. 
Bu yöntemde kullanılan kriterlerin ağırlıkları AHP 
yönteminden elde edilmektedir. 
Daha sonra her alternatife ait toplam skor, o alternatifin 
çeşitli kriterdeki normalize edilmiş değerleri ile yani 
boyutsuz değerlendirmeleri ile kriterlere ait ağırlıklarının 
çarpılıp, son olarak hepsinin toplanması ile elde 
edilmektedir. SAW yönteminde, her kriterin toplam 
puana olan katkısı diğerlerinden bağımsız olması 
nedeniyle, karar vericinin tercihi bir kriterin değerinin ne 
sebeple olursa olsun diğer kriterlerin değerlerinden 
etkilenmemesini gerektirmektedir. SAW yönteminde 
kriter ağırlıkları, her alternatif için kriter değerleri 
çarpılıp toplanarak son değer elde edilmektedir. 
SAW yönteminin adımları ve uygulanışı ile ilgili [1,2] 
numaralı kaynaklardan bilgi alınabilir. 
 
3. Sonuçlar 
AHP yönteminde ilk aşamada kriterlerin 
karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma 
yapılırken tutarlılık oranına dikkat edilir. Tüm 
karşılaştırmalarda karşılaştırma oranı 0,1’den küçüktür. 
AHP yöntemi ile dikkate alınan kriterlerin ağırlıkları 
belirlenmiştir. 

Tablo 1 Kriterlerin ağırlıkları 
W1 0,04 
W2 0,11 
W3 0,21 
W4 0,18 
W5 0,46 

Tablo 2 AHP yöntemi sonuçları 
 

KARBON FİBER 0,087712 
KEVLAR 149 0,098978 
KEVLAR 29 0,233294 
KEVLAR 49 0,183654 

SPECTRA 900 0,250704 
 
AHP yöntemine göre en iyi malzeme alternatifi 
SPECTRA 900 olarak belirlenmiştir. En iyi ikinci 
malzeme alternatifi ise Kevlar 29 olarak belirlenmiştir. 
Çalışmada dikkate alınan ikinci çok kriterli karar verme 
yöntemi ise SAW yöntemidir. Aşağıdaki tablodaki Karar 
matrisi gösterilmiştir. 
 

Tablo 3 Karar Matrisi 
 

 
MALİYE

T 
ELASTİKL

İK 
DARBE 

DAYANIMI 
HAFİFLİ

K 
MUKAVEM

ET 
Karbon 
Fiber 390 95 85 1700 235 

Kevlar 149 250 180 190 1450 250 

Kevlar 29 60 70 80 1440 270 

Kevlar 49 450 125 150 1430 250 

Spectra 
900 180 115 575 970 110 

 
SAW yöntemine göre sonuçlar aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
 

Tablo 4 SAW yöntemi sonuçları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAW yöntemi sonuçları analiz edildiğinde en iyi 
malzeme alternatifi olarak SPECTRA 900 
belirlenmektedir. En iyi ikinci malzeme alternatifi ise 
Kevlar 149’dur. 
 
Bu sonuçlara göre çalışmada dikkate alınan balistik 
yelek tasarımı için en iyi malzeme alternatifinin Spectra 
900 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 
Kaynaklar 
 
[1] Şenyiğit, E.; Demirel, B, The selection of material in 
dental implant with entropy based simple additive 
weighting and analytic hiearchy process methods. 
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Vol. 36, p. 731-740, 2018. 
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Karbon 
Fiber 0,895105 

Kevlar 149 0,91019 
Kevlar 29 0,784754 
Kevlar 49 0,827 

Spectra 900 0,998 
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Özet 
 
Günümüz koşullarında ister üretim işletmesi olsun 
isterse hizmet işletmesi olsun tüm işletmeler rekabet 
halindedirler. Bu yoğun rekabette işletmeler rakiplerinin 
önüne geçmek için doğru kararlar vermek 
zorundadırlar. Doğru karar vermek, kararın verileceği 
problem karşısında hem kararın hem de problemin 
niteliklerini iyi bilmekle başlar, verilen karar sonucunun 
incelenmesiyle devam eder. İşletmeler hemen hemen 
tüm konularda karar verirler. Karar vermek sadece 
işletmelerin gerekliliği değil aynı zamanda insanoğlu da 
dâhil aktif yaşamda rol oynayan her varlığın 
gerekliliğidir. Hayati önem her türlü karar için aynı 
derecede arz etmektedir. İşletmelerin karar verdiği 
konulardan birisi de malzeme seçimidir. Malzeme 
seçimi, üretimin tüm aşamalarını etkileyen önemli bir 
problem türüdür. Doğru malzemeyi seçmek maliyet, 
kalite vb. birçok alandan işletmeye fayda 
sağlamaktadır. Malzeme seçimi birçok kriterli karar 
verme problemidir. Literatürde çok kriterli karar verme 
problemleri dikkatle ele alınmış çalışılmış bir problem 
türüdür bu nedenle literatürde çok sayıda çok kriterli 
karar verme yöntemi bulunmaktadır. Çalışmamızda 
Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılmıştır. 
Otomobil fren diski tasarımında kullanılacak 
malzemenin seçimde beş kriter dikkate alınmıştır bu 
kriterler sırasıyla erime sıcaklığı, maliyet, termal 
iletkenlik, termal genleşme ve yoğunluk kriterleridir. 
Otomobil fren diski yapımında kullanılacak malzeme 
alternatifleri ise Aluminum-SiC foam (0.16), Aluminum-
SiC foam (0.27), Aluminum-SiC foam (0.41), PVDC 
(copolymer, barrier film resin, plasticized) ve PVDC 
(copolymer, barrier film resin, unplasticized) dur. 
Yapılan analizler sonucunda otomobil fren diski 
tasarımında kullanılacak en iyi malzeme alternatifinin 
AHP yöntemine göre de AL319 olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Çok kriterli karar verme, AHP, 

Malzeme Seçimi, Tasarım, Otomobil fren diski. 

 
Abstract 
 
In today's conditions, all enterprises, whether it is a 
production enterprise or a service enterprise, are in 
competition. In this intense competition, businesses 
have to make the right decisions to avoid their 
competitors. Making the right decision starts with 
knowing both the decision and the qualities of the 
problem in the face of the problem to which the 
decision will be made, and continues with the 
examination of the decision. Businesses decide on 
almost all issues. Decision making is not only the 
necessity of enterprises, but also the necessity of every 
asset that plays a role in active life, including human 
beings. Vitality is equally important for all kinds of 
decisions. One of the issues that businesses decide is 

the choice of materials. Material selection is an 
important problem that affects all stages of production. 
Choosing the right material cost, quality etc. in many 
respects, it benefits the business. The selection of 
material is a multi-criteria decision making problem. 
Multi-criteria decision making problems in the literature 
are carefully considered, studied problem types, for this 
reason there are numerous multi-criteria decision 
making methods in the literature. The Analytic 
Hierarchy Process was used in our study. Five criteria 
have been taken into consideration in the selection of 
materials to be used in the manufacture of brake disk. 
These criteria are melting temperature, cost, thermal 
conductivity, thermal expansion and  density, 
respectively. Material alternatives to be used in brake 
disk construction are Aluminum-SiC foam (0.16), 
Aluminum-SiC foam (0.27), Aluminum-SiC foam (0.41), 
PVDC (copolymer, barrier film resin, plasticized) and 
PVDC (copolymer, barrier film resin, unplasticized. As a 
result of analyse made, it was determined that the best 
material alternative to be used in brake disk design is 
AL319. 
 
Keywords: Multi-criteria decision making  problem, 

AHP,  Material selection, Design, brake disc. 
 
 

1. Giriş 
 
Otomotiv frenlerinde kullanılan fren balataları birçok 
maddenin bileşiminden yapılır. Bir fren balatasından 
istenilen temel özellikler, standartlara uygun aşınma 
direnci, sürtünme katsayısıdır. Frenleme sırasında 
sürtünme nedeniyle fren balataları aşırı ısınmaktadır. 
Aşırı sıcaklık nedeniyle balataların frenleme 
performansı değişebilmekte veya balatalar mekanik 
deformasyona uğramaktadır. Fren balatasının 
performansını etkileyen parametrelerden biriside 
balatanın homojenliğini sağlamada önemli faktörlerden 
olan karıştırma süresidir. [1] 
Bir taşıtın önemli sistemlerinden biri olan fren 
sistemindeki elemanların görevi aracı en kısa sürede ve 
emniyetli bir şekilde durdurmaktır. Ayrıca taşıtın yokuş 
yukarı ve yokuş aşağı gibi ortam şartlarında istenilen 
şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Sürtünme 
prensiplerinin geçerli olduğu frenlemede asıl amaç; 
istenmeyen hızların önlenmesi, taşıtın yavaşlatılması 
ve taşıtın kendiliğinden harekete geçmesinin 
önlenmesidir. Frenleme işleminde sürtünme 
yüzeylerine uygulanan basınçtan yararlanılır. Fren 
sisteminin temel elemanlarından olan balata, kendisi ve 
birlikte çalıştığı karşı yüzey arasındaki sürtünme kuvveti 
sayesinde aracı kontrollü olarak yavaşlatmak ve 
nihayet durdurmak amacıyla kullanılan malzeme olarak 
tanımlanır. [2] 
Otomobil icat edilene kadar sürtünme yüzeyi 
malzemeleri ve mekanizmaları konusunda çok az 
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gelişme olmuştur. İlk otomobillerde deri sürtünme 
malzemeleri kullanılmıştır. Uzun yıllar kullanılan asbest 
esaslı sürtünme yüzeyi malzemelerinin sağlık 
nedenleriyle kullanımının yasaklanması sonucu 
bunların yerine asbest içermeyen elyaf takviyeli yeni 
kompozit balatalar geliştirilmiştir. Bu yönde yapılan 
çalışmalar sonucu ve malzeme bilimindeki gelişmelerle 
son yıllarda otomotiv fren balatalarının bileşiminde 
büyük değişiklikler olmuştur. Bileşimde yapılan 
değişikliklerle balataların sıcaklık dayanımı, sürtünme 
ve aşınma özellikleri iyileşmiştir. [2] 
Günümüzde yüksek sıcaklıklara duyarlı ve insan 
sağlığını tehdit eden asbest esaslı sürtünme 
malzemelerinin yerine toz metalürjisi yöntemi ile 
üretilen, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve insan sağlığını 
tehdit etmeyen sürtünme malzemeleri üretilmeye 
çalışılmaktadır. 
 
Fren balatası tasarımı için gerekli olan tasarım kriterleri, 
parametreleri, bu parametreler doğrultusunda 
hazırlanan teknik çizimlerin ve analizlerin yer aldığı bu 
çalışmada CES (Cambridge Engineering Selector), 
SolidWorks, Ansys, E-CHIP programlarından 
yararlanılmıştır. Kriterler arası seçim ve karar verme 
aşamalarında analitik hiyerarşi prosesinden (AHP) 
yararlanılmış ve elde edilen sayısal veriler 
doğrultusunda tasarıma yön verilmiştir.[ 
 
Çalışmada dikkate alınan kriterler ise erime sıcaklığı, 
maliyet, termal iletkenlik, termal genleşme ve yoğunluk 
kriterleridir. 
 
Çalışmada dikkate alınan alternatif malzemeler ise 
sırasıyla GG25, beyaz dökme demir, ASTM304, ALB4C 
ve A319’dur. 
 
Çalışmamızda Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi 
kullanılmıştır. 2. Bölümde yöntemi açıklanmıştır. Son 
bölümde ise sonuçlar sunulmuştur. 
  

2. Çok kriterli karar verme yöntemleri 
 
Literatürde en sık kullanılan çok kriterli karar verme 
yöntemi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemidir. 
AHP yöntemi aynı zamanda bir kriter ağırlıklandırma 
yöntemidir. 
Bu yöntem, alternatiflerin hiyerarşik yapısının 
oluşturulduğu çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
birisidir. Karar verme sürecinde kriterler, alternatifler ve 
ölçütler arasında önceliklerin belirlenmesini sağlar. Aynı 
zamanda bu alanda çalışmalar yapan Saaty (1980) 
tarafından geliştirilen AHP, niteliksel ve niceliksel 
ölçütleri göreceli olarak ölçmeyi sağlayan bir kuramdır. 
AHP özellikle ölçülemeyen durumlar olduğunda etkili bir 
karar verme yöntemidir ve karar kriterlerinin alt 
kriterlere hiyerarşik bir şekilde düzenlenebileceği 
sorunları çözmek için çok uygundur. 
AHP yönteminin adımları ve uygulanışı ile ilgili  [1,2] 
numaralı kaynaklardan bilgi alınabilir.  
 
3. Sonuçlar 
 
AHP yönteminde ilk aşamada kriterlerin 
karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma 
yapılırken tutarlılık oranına dikkat edilir. Tüm 
karşılaştırmalarda karşılaştırma oranı 0,1’den küçüktür. 
AHP yöntemi ile dikkate alınan kriterlerin ağırlıkları 
belirlenmiştir. 
 

Tablo 1 Kriterlerin ağırlıkları 

W1 0,15 

W2 0,42 

W3 0,28 

W4 0,11 

W5 0,04 

 
Tablo 2 AHP yöntemi sonuçları 

 

Aluminum-SiC foam (0.16) 0,123697 

Aluminum-SiC foam (0.27) 0,117941 

Aluminum-SiC foam (0.41) 0,113153 
PVDC (copolymer, barrier film resin, 
plasticized) 

0,314176 

PVDC (copolymer, barrier film resin, 
unplasticized) 

0,331029 

 
AHP yöntemine göre en iyi malzeme alternatifi PVDC 
(copolymer, barrier film resin, unplasticized)olarak 
belirlenmiştir. En iyi ikinci malzeme alternatifi ise PVDC 
(copolymer, barrier film resin, plasticized) olarak 
belirlenmiştir.  
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Abstract 
 
A multilayer metamaterial design for a broadband 
absorption is presented. The spectral responses with a 
high and broadband absorption in visible light range are 
numerically obtained. The effect of number of layers on 
the spectrum is analyzed by utilizing FDTD method. 
These analyses are performed through contributions of 
each nanoantenna layer and by taking into account of 
different pillar thicknesses, spacer thicknesses, and 
distances between pillars. The results show that the 
structure can be utilized for sensing applications and 
niche applications in visible regime. 
Keywords: Plasmonics, Broadband Absorption, 
Multilayer Nanostructures. 
 
1. Introduction 
 
Development of the nano-fabrication techniques have 
brought along the patterning ability of metal 
nanoantennas with any geometry. Then, unique 
electromagnetic properties by plasmonic metamaterials 
have been able to be investigated such as group and 
the phase velocities with opposite directions, negative 
refractive index, etc. [1]. Thus, implementation of 
plasmonic metamaterials into the applications such as 
perfect lenses [2], and super resolution imaging [3] has 
been enabled. These structures can exhibit tunable 
behavior by changing the shape, size and arrangement 
of the plasmonic nanoantennas and by this way required 
optical properties can be obtained. Many plasmonic 
absorber materials which have been studied in recent 
years [4] have gained attention due to their applications 
such as sensors [5], solar cells [6], and spectroscopy 
[7].  
In this study, a broadband and polarization independent 
plasmonic absorber structure for visible spectrum is 
proposed. This structure is composed of pillar 
nanoantennas of which layers exhibit a nested view 
from bird's eye. The reflection spectra of the absorber 
are obtained by using finite difference time domain 
(FDTD) simulations. In addition, the effect of each layer 
and nanoantenna thicknesses on the absorption 
spectrum is examined. Fig. 1 shows the unit cell of 
proposed nanostructures. According to these top, 
profile and perspective views, four types of the 
proposed structure are shown. These types are called 
as one-layer-, two-layer-, three-layer- and four-layer-
absorbers in which the layers are constructed by pillar 
nanoantennas. All pillars are taken as gold (Au) and a 
gold film is used for zero-transmission at the bottom of 
the structure [7]. For all types, MgF2 is used as spacer 
layer filling the space between pillar layers. Au pillars in 
each layer are diagonally arranged according to the 
ones in other layers. Si wafer is used as the substrate.  

 
Figure 1. The schematic view of unit cells for (a) one-

layer-, (b) two-layer-, (c) three-layer- and (d) four-layer-
absorbers constructed by pillar nanoantennas. 
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The geometrical parameters are entitled as R for the 
radius of all unique Au pillars, tAu for the thickness of all 
unique Au pillars, D for the distance between the pillars 
in the same layer and ts for the thickness between pillar 
layers. 
 

  
 

Figure 2. Calculated spectra for different 
nanoantenna thicknesses: (a) tAu = 100 nm,  

(b) tAu = 120 nm, and (c) tAu = 150 nm. 
 
2. Numerical Results 
Proposed structures are analyzed by using finite-
difference-time-domain (FDTD) method. During the 
simulations, unless otherwise indicated, the analyses 
are performed under y-polarization, periodic boundary 
conditions are choosen as x- and y-axes, perfectly 
matched layers are used along the z-axis, and gold film 
thickness is taken as 100 nm. The dielectric constants 
of Au used for simulation are taken from Ref. [8].  

 
Figure 3. Calculated spectra for the parameters 

(a) D (R = 100 nm, tAu = 150 nm, and  ts = 100 nm),  
(b) R (D = 200 nm, tAu = 150 nm, and  ts = 100 nm), and 

(c) ts (D = 200 nm, tAu = 150 nm, and  tAu= 100 nm). 
 
Since the transmission of designed structure is zero the 
relation between reflection R and absorption A is 
defined via the equation Absorption = 1 – Reflection [7].  
Fig. 2 illustrates absorption spectra of the analyzed 
absorbant structure according to number of layers and 
for different nanoantennas thicknesses: such as 100 
nm, 120 nm, and 150 nm (for other parameters R = 100 
nm, D = 200 nm, and ts = 100 nm). The best broadband 
absorption is obtained by taking tAu = 150 nm for two-
layer design as seen from Fig. 2c. From here, the 
numerical analyses of two-layered design are 
maintained on various D, R and ts values and Figure 3 
shows the spectra for these parameters. The smaller 
the radius and the closer the pillars are, the structure 
possesses more optimized broadband spectrum.  
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3. Conclusion 
 
Due to the calculated spectra, numerically appropriate 
geometrical parameters are specified as  
R = 200 nm, D = 200 nm, tAu = 150 nm, and  
ts = 100 nm. The results of this absorber device design 
show that it can be used in biosensors. Moreover, the 
results of these analyzes will guide the design of the 
plasmonic absorber devices. In the future studies, after 
planning fabrication stages, the fabrication and optical 
characterization of the designed structures will be 
realized. 
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Abstract 
A metamaterial design for a broadband absorption is 
presented. The absorption spectra with high amplitude 
and broadband characteristic are provided by 
nanoantennas with cylindrical gratings. The spectral 
behavior of the structure is obtained via the simulations 
by using finite difference time domain method and a 
broadband absorption in visible regime is presented. 
The contributions of metal nanorod and cylindrical-
grating-layer to the absorption band are examined. The 
results of this investigation can be useful for the design 
of further devices that can be employed in solar cells 
and visible sensors. 
Keywords: Broadband Metamaterials, Visible 
Absorption, Polarization Independency. 

1. Introduction

Plasmonic metamaterials composed of metal-
dielectric nanostructures have enabled tunable 
electromagnetic properties and advanced broadband 
spectra for different applications such as optical 
modulators, active filters, solar cells and infrared and 
visible sensing [1-5]. Another concept of these 
nanostructured metamaterials is plasmonic perfect 
absorber and has the potential to be utilized in 
applications such as solar cells [5], sensors [6], and 
spectroscopy [7]. These nanostructures base on 
blocking the reflection via impedance matching and 
reducing transmission to zero with as much loss as 
possible. In line with this principle, the common 
architecture is metal-dielectric-metal combination on a 
dielectric substrate 

In this study, a polarization independent plasmonic 
perfect absorber design for a broadband absorption in 
visible regime is presented. The absorption spectra with 
high and broadband absorption are numerically 
obtained by nanoantennas with cylindrical gratings. The 
spectral behavior of the structure is analyzed via the 
simulations by using finite difference time domain 
(FDTD) method. In these analyses, the contributions of 
metal table and cylindrical-pillar to the absorption band 
are investigated. 

Fig. 1 shows the unit cell of proposed 
nanostructures. For polarization independency, top 
layer of the structure is constructed as crosswise metal 
pillar arrangements on a metal table. According to the 
top, profile and perspective views, a metal film is used 
for zero-transmission at the bottom the design [2-7], 
MgF2 is used as spacer layer and Si wafer is used as 
the substrate. The geometrical parameters are entitled 
as R for the radius of all unique metal pillars, t1 for the 
thickness of all unique these pillars, t2 for the thickness 
of metal table, D for the distance between the pillars, ts 
for the spacer thickness, 

Figure 1. The schematic view of unit cells for the 
absorbers constructed by pillar nanoantennas as  

(a) Nx = Ny =1, (b) Nx = Ny = 3, and (c) Nx = Ny = 5. 

W and L for the width and length of metal table, 
respectively, Px and Py for the periodicities along x- and 
y-axes, respectively, and Nx and Ny for the pillar 
numbers along x- and y-axes, respectively. In order to 
obtain polarization independency, Nx = Ny is taken 
equal as N. 
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Figure 2. Calculated specra of Au design for different N 
values: (a) N = 1, (b) N = 2, and (c) N = 3. In each 
panel, lines specify different Au pillar thicknesses. 

 
2. Numerical Results 
Proposed structures are analyzed by using finite-
difference-time-domain (FDTD) method. During the 
simulations, unless otherwise indicated, the analyses 
are performed under y-polarization, periodic boundary 
conditions are choosen as x- and y-axes, perfectly 
matched layers are used along z-axis, metal film 
thickness is taken as 100 nm, and the geometrical 
parameters are used as R = 100 nm, D = 300 nm,  
D = 300 nm, W = D, L = Nx * D, Px = Py = L + 200 nm,   
t1 = 150 nm, t2 = 30 nm, and  ts = 100 nm The dielectric 
constants of Au used for simulation are taken from Ref. 
[8].  
 

 
Figure 3. Calculated specra of Ag design for different N 

values: (a) N = 1, (b) N = 2, and (c) N = 3. In each 
panel, lines specify different Ag pillar thicknesses. 

 
Figure 2 shows the absorption spectra of the analyzed 
absorbant structure due to different Au pillar numbers 
atop the gold table. Lines in each panel show different 
Au pillar thicknesses.  Since the transmission of 
designed structure is zero, the relation between 
reflection (Ref) and absorption (Abs) is defined as  
Abs = 1 - Ref [2,7]. 
When Ag is used as metal material, the absorption 
spectra of the given design for N = 1, 3, 5 are indicated 
in Fig. 3.  Lines in each panel show different Ag pillar 
thicknesses. 
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Figure 4. Calculated spectra of Al design for different N 

values: (a) N = 1, (b) N = 2, and (c) N = 3. In each 
panel, lines specify different Al pillar thicknesses. 

 
Similar to previous analyses, the absorption spectra of 
the given design for N = 1, 3, 5 are indicated in Fig. 3 
when the metal parts are Al.  Lines in each panel show 
different Ag pillar thicknesses. Fig. 1-3 show that the 
best broadband behavior is in question for the designs 
where metal is chosen as gold. Furthermore, the best 
results are obtained for N = 1. In this case, geometrical 
parameter sweeps are performed for gold and N = 1 
(Fig. 5).  While gold table thickness t2 increases, 
absorption gets better but absorption band gets 
narrower (Fig. 5a).  In the other side, while increasing 
the gold table width, the absorption and bandwidth 
decreases (Fig. 5b).  

 
Figure 5. Calculated specra of Au design for N = 1, (a) 

different t2 and (b) different W. 
 
 

3. Conlusion 
 
The spectral results of the designs for different values 
of the pillar number (N) and different metal types are 
examined. The best broadband absorption performance 
is obtained from gold design for N = 1. Due to the 
calculated spectra of gold design for  
N = 1 for different values of t2 and W, geometrical 
parameters can be preferable as R = 100 nm,  
W = 300 nm, Px = Py = Nx * W + 200 nm,  
t1 = 150 nm, t2 = 150 nm, and ts = 100 nm for an 
efficient, broadband and polarization independent 
absorption in visible. These kinds of absorption 
behavior can be useful for especially solar cells, visible 
sensing, and image sensors. The results of these 
analyses will guide the desired design of the proposed 
plasmonic absorber devices. In the future studies, after 
planning fabrication stages, the fabrication and optical 
characterization of the designed structures will be 
realized. 
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Abstract 
In a system, thermoelectric module (TEM) can be 
used as cooler, heater or generator. Most of the 
TEMs are used to spot cooling of electronics or in 
specialized laboratory equipment cooling. Most of 
infrared detectors can be cooled by using 
thermoelectric refrigerators. And also, a few usages 
of thermoelectric coolers can be said that in end-
user products; the portable picnic box that can keep 
food and beverages cool and several largescale 
thermoelectric air-conditioner units developed for 
military applications. To sum up, in some 
applications; Osmometers, Dehumifiers, Laser 
Diods etc, in the Medication Industry; Temperature 
Controlled Therapy Pads, DNA Amplifies, Blood 
Analysers etc., for the End Users (Consumers), 
Picnic Boxes, Air Conditioning in the Cars etc., in 
the Military and Aerospace Industries; Electronic 
Equipment Cooling, Military Avonics, Infrared 
Detectors etc.. are used all around the world. As a 
generator, the Thermoelectric Module can be used 
in waste heat recovery, decentralized domestic 
power and combined heat and generation systems; 
especially the Renewable Energy Technologies, 
Micro Generation Sensors; microelectronics, Solar 
Thermoelectric Generator. 
This study was designed to address a problem 
encountered in a Thermoelectric Module (TEM) 
System which is intended to be used in a 
refrigerator. In order to find the optimum volume 
design and size of the refrigerator  system 
consisting of two heat sinks and two compact axial 
fans within TEM system, which is used in the 
mathematical modeling and designed refrigeration 
volume, it is necessary to know all the features of 
the system at the best level. However, during the 
study, some things went wrong and there was a 
need for this study. 
Since the characteristic curve of the volumetric flow 
- pressure changes of the existing compact axial 
fans in the system is not met during the experiment, 
Turbomachinery Design and Computational Fluid 
Dynamics (CFD) studies and the experimental 
studies are combined to form the optimum volume 
for the system.  

Keywords: Turbomachinery Design, Computational 
Fluid Dynamics, Thermoelectric Cooling, 
Thermoelectric Refrigerator, Energy Efficiency.  

1.Introduction
Thomas Johann Seebeck found the 
thermoelectricity by using two dissimilar metals, with 
junctions at different temperatures that causes an 
electrical current transmission through the metals in 
1820s. In 1850s, William Thomson investigated the 
Seeback and Peltier Effect in terms of mathematical 
and identical relations, known as Kelvin Relations. 
This relationships are made Thomson lead to 
investigate a third thermoelectric effect, the 
Thomson Effect, heat is absorbed or produced 
when current flows along with the material. It can be 
said that, this effect produces a temperature 
gradient in a system.  Edmund Altenkirch focused 
on the optimum operating conditions between 1909 
and 1911, he obtained the maximum performance 
as a cooler in an optimum working conditions. By 
1930s, with developing the Semiconductor 
Technology, Russian Scientists focused on the 
thermoelectric module including p-type and n-type 
semiconductor materials instead of metals. 
Especially, the Scientists have focused on the 
Thermoelectric Elements as to improve the 
efficiency of the module by 1980s by deoping the 
materials. Actually, the Thermoelectric Module has 
been widely used in great number of applications all 
around the world, but Coefficient of Performance 
(COP) values of the system are still not enough to 
use in a system instead of the conventional cooler, 
heater or generator systems. The COP values of the 
thermoelectric modules depend on the 
semiconductor materials properties,  surface 
temperatures and performances of fans. Especially, 
fan characteristics influence the surface 
temperature distribution. By decreasing the thermal 
interactions between the surfaces of the 
thermoelectric module, the cooling, heating and 
generator performances are increased.  

The thermoelectric module cooler system includes 
two heat sinks and compact axial fans perform 
better according to the alone thermoelectric module 
because of that the hot and cold surface’s heat 
removing via heat transfer, seperately. Therefore, 
the thermoelectric surfaces, heat sinks and compact 
axial fans’ heat transfer properties and interactions 
of fluid (air, water etc..) should be investigated 
carefully as to interfere in the system. Pérez–
Aparicio et al focused on the finite element, which is 
three-dimensional, non-linear in its formulation and 
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fully coupled, including the Seebeck, Peltier, 
Thomson and Joule effects. Another special 
interface finite element was developed according to 
the electric intensity and taking advantage of 
repetitions and symmetries. Using the Monte Carlo 
technique, a sensitivity analysis had been carried 
out to take into account the performance 
dependence on the material properties, geometrical 
parameters. To optimize the thermoelectric module, 
the Finite Element Analysis had been used to 
temperature-dependence of the material properties 
on the electric conductivity and Seebeck coefficient 
is very relevant on cell performance. [1] In the 
Weerasinghe’s study included a thermoelectric 
module as peltier cooler, in the down-hole seismic 
tooling. In the down hole performance prediction 
had been predicted via Star CCM+ as to find the 
temperature increment and the peltier integrated 
decrement in the system. [2] Astrain et al focused 
on a computational model, which simulates thermal 
and electric performance of thermoelectric 
refrigerators with non-linear equations, including the 
thermoelectric equations and the heat conduction 
equations providing values for temperature, electric 
consumption, heat flow and coefficient of 
performance of the refrigerator. And also, an 
experimental analysis of the thermoelectric 
performance in different conditions had been carried 
out with this prototype. [3] Quental studied on the 
estimation  thermal behavior of the Peltier Modules 
and the thermoelectric assembly. Numerical 
simulation of the heat sinks had been used to 
different conditions and turbulence models, 
simulated on ANSYS ICEPAK. The k - ɛ, k –w, SST 
and ERNG had been used as the turbulence models 
and the results was compared to eachother. The 
ERNG was found the most suitable to define the 
problem. [4] Junior et al investigated the 
thermoelectric module with heat exchanger 
interactions. They examined a prototype on 
thermoelectric module and heat exchanger in the 
cooler. The model was analyzed in CFD with 
Modelica library TIL (TLK-IfT-Library) modeling and 
experimental studies of the prototype had been 
carried out to compare the simulation results. [5] 
The “Optimization of a New Thermoelectric Cooling 
Assembly Using CFD Analysis and Local Modeling 
of Thermoelectric Effects” Paper studied on the 
Fluent 6 used as to analyze the temperature 
distribution and interactions at the level of single TE 
couples. The study was conducted by Codecasa et 
al and the results of CFD simulations were validated 
with comparison to experimental data measured on 
the Thermoelectric Module working under the same 
operating conditions. [6] Fujisaka et al, in 2012, 
studied on optimization of the Thermoelectric 
Module  by using the one dimensional model with 
considering the heat balance including conductive 
heat transfer, Peltier heat, and Joule heat. Two 
dimensional numerical calculations had been 
carried out in Fluent as to investigate the 
temperature distributions of the thermoelectric 
module. According to the all studies, one - 
dimensional analytical results had been compared 
to two - dimensional numerical results of the 
conventional and cascade thermoelectric module. 
[7] In 2016, Li et al examined on Thermoelectric 
Generator (TEG)’s thermal and momentum 
transports in two different heat exchangers, which  
are simulated at steady-state conditions and the 

modeled flow with k-ε  with a heat conduction 
module under various flow rates. The some 
computational models and methods in CFX® had 
been used to validate under steady, transient 
thermal and electrical experimental conditions of a 
TEG. [8] Master Thesis by Mani focused on a 
thermoelectric generator heat sink design and 
optimization. Simulations and experiments had been 
carried out in this system to assess the feasibility of 
these applications, besides the simulations, the 
system was designed and assembled. [9] Korpyś et 
al carried out on the heat sink performance CFD 
analysis in the Experimental and CFD investigation 
of commercial PC heat sink performance using 
water and nanofluids study. They used ANSYS 
Fluent as to investigate the heat transfer between 
heat sink and CPU. The nanofluid and water have 
been used in the study as to obtain better heat 
transfer model. The heat sink meshing methods had 
been analyzed. [10] Högblom studied that the 
thermoelectric module as generator in 
Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations 
allowed into thermoelectric performance and 
provide details, such as local current distribution, 
that are hard to measure or obtain with other 
methods and are great, for example, when 
designing modules.  [11]   

In the previous study, which is made by Akdemir et 
al, the Thermoelectric Module with the heat sinks 
and the compact axial fans interactions are 
investigated via CFX® and the experimenal study, 
comparatively.  [12] 

The fan characteristic curves of the TEM cooling 
system for the refrigerant volume were not obtained 
in particular from the supplier. Therefore; the 
characteristic curves of the compact axial fans are 
selected from ebmpapst. When the results of 
experimental studies were compared with the 
results obtained from CFD studies, similar results 
were not obtained.  Nevertheless, it is observed that 
there is a problem in the temperature distribution 
values controlled especially in the fan outlet 
temperatures (oC) and the amount of volumetric 
flow rate (cfm) is different from what should be in the 
system. Based on this result can be listed as 
follows; experimental studies to find current values 
vs. temperature distribution, regression between 
temperature distributions and current values, some 
mathematical studies for finding fan characteristics 
from temperature values and finally CFD studies. 

2.Method and Materials  

This study is based on the CFD studies on the basis 
of experimental studies are met and consistent with 
each other. For this reason, all of the experimental 
conditions were idealized by some assumptions and 
given as CFD and medium conditions. The paper is 
based on the comparison of CFD results with the 
results obtained on the structure. In the light of the 
results obtained, the temperature distribution values 
corresponding to various direct current values are 
seen as experimental study and CFD study. 
(Graphic 1 – 4)  
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Graphic 1. The Hot Fan Temperatures Comparison 
between Experimental and CFD studies 

 

Graphic 2. The Hot Surface Temperatures Comparison 
between Experimental and CFD studies 

 

Graphic 3. The Cold Surface Temperatures Comparison 
between Experimental and CFD studies 

 
Graphic 4. The Cold Fan Temperatures Comparison 

between Experimental and CFD studies 
 

The observed difference was thought to be in the 
fan curve assumptions and the TEM ‘s current vs. 
temperature characteristic curve. But, due to the 
fact that the TEM characteristic curve obtained from 
the supplier was confirmed with the first 
experimental study, it was focused on the 
acceptance of the fan curves and therefore; the 
restructuring of fan curves has gained importance.  
Since the system characteristic curve of the 
selected fans from Ebmpapst does not hold, the 
design of the fan and the execution of the CFD 
analysis are the heart of this study. A regression 
was established based on the experimental studies 
as to obtain the fan characteristic curve. 

2.1.The Experimental Studies 
 
The thermoelectric module in the system is selected 
as TEC 12706 with heat sinks in dimensions with 
120*100*25 mm and 40*40*25 mm, on the hot and 
cold surface, respectively. The TEM system 
includes also the compact axial fans with on the 
heat sinks’ surfaces; the selected compact axial 
fans are the Ebmpapst 3412N Compact Axial Fan 
(90*90*25 mm) and the 40*40*25 mm heatsink and 
Ebmpapst 412F Compact Axial Fan (40*40*25 mm). 
Volumetric flow rates of the fan on the hot /cold side 
are 84 m3/h, 8 m3/h, respectively.  (Figure 1)  

 

 
Figure 1. TEC 12706 Cooler  

 

At the beginning of the experimental studies, the 
TEM system was operated at various current values 
and the output temperature distribution of the 
surfaces (hot / cold, heat sink etc.) and the fans 
were examined and the characteristic curve 
obtained from the supplier was verified.  

At this stage, the TEM system was fed with Direct 
Current up to 5.0 A starting from 0.5 A to examine 
the operating conditions and also the limitations of 
the TEM system. It is important that controlled 
experiments are performed for surface temperature 
values in order to prevent of deterioration the 
structure of semiconductor materials in TEM 
system. On the basis of this experimental study, the 
temperature of the hot surface is considered to be 
55 °C, whereas the cold surface temperature is -10 
°C. In the event that these temperatures are 
reached in the system, in addition to the current 
limitation, the system is suddenly stopped.  

Within the scope of the study, an equation system 
was created by regression analysis with the values 
of an independent (current) and a dependent 
variable (temperature) and then the pressure 
change was calculated depending on the amount of 
flow passing through the heat sink. 

The results of the experimental studies are intended 
to be embedded in the CFX® and to obtain a 
simulation closer to it. 
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a =  ∑T∑I
2−T∑TI

n∑ I2−(∑I)2
                       (1)    

b =  n∑TI−∑T∑ I
n∑ I2−(∑I)2

                         (2)   

y = T + bI                                  (3) 

In the regression equation, I is the DC Current value 
and T is the temperature value. The heat transfer 
equations for the system of equations which have 
been created in relation to this were carried out on 
the heat sink. Accordingly, the design point 
(volumetric flow rate and pressure) obtained for the 
fan values are designed in the scope of CFturbo®. 
 
2.2.Heat Transfer Equations 
 

Due to the fact that the surface of the compact axial 
fans is the heat sinks, the heat transfer equations 
are calculated from the heat sinks as to find the 
corresponding pressure change (Pa) and volumetric 
flow values (cfm, m3/h) are found according to the 
temperature drop and rise on the system. This 
equation can be summarized as follows: 

 

Figure 2. Paralel Plate Heat Sink and its Parameters 

 ΔP = (Kc + 4 fapp
L
Dh

+ Ke)ρV
2

2
     (4) 

L; lenght of the heat sink channels in the flow 
direction 

Dh; Hydraulic diameter of the flow channels 

 Ρ; air density 

 V; average velocity of air flowing through the 
channels 
 
 b =  W− Nfintf

Nfin−1
                                                         (5) 

Nfin ; number of fins 
tf ; fin thickness 
W ; heat sink width 
Where Kc and Ke demonstrate the pressure losses 
due to the contraction and expansion of the flow 
entering and leaving the heat sink flow channels 
between the fins. These parameters can be 
calculated using Equation 6-7.  

Kc = 0.42 (1− σ2)                        (6) 
 
Ke = (1 − σ2)2                          (7) 
where  σ is a ratio of the area of the flow channels 
to that of the flow approaching the heat sink, and is 
given by Equation 8. 

σ = 1 −  Nfintf
W

                             (8) 

The average velocity for use in Equation 9 is related 
to the volumetric air flow rate, G and Hf is fin height 

V =  G
NfinbHf

                                 (9) 

fapp, the apparent friction factor, for 
hydrodynamically developed laminar flow can be 
calculated from Equation 10. 

 fapp =
[�3.44
√L∗

�
2
+(fRe)2]2

Re
                (10) 

Where L* is defined as Equation 11 and Re is 
Reynolds Number.  

 L∗ =
( L
Dh

)

Re
                                      (11) 

2.3.Turbomachinery Design via CFturbo® 
 
According to the above-mentioned studies; the heat 
transfer equation system is solved; various data 
were obtained in flow and pressure characteristics. 
To obtain the design point of the compact axial fan, 
the equation system is used as to define the 
pressure and volumetric flow rate. Here, the fan 
design point, the volumetric flow rate for the hot side 
fan is 85 m3/h and the pressure change is taken as 
30 Pa. Based on these values, Cfturbo® design 
studies are conducted.  

CFturbo® is Turbomachinery Design Program 
developed by CFturbo® GmbH. The program basis 
is constructed on the Euler Equations in order to 
obtain a Meridional Contour of a Turbomachine 
structure. According to specific speed, depends on 
Volumetric Flow Rate (cfm, m3/h etc.), Pressure (Pa, 
mcw etc.) and revolution per minute of the motor 
(rpm), define the turbomachine characteristics 
(radial, axial, mixed-flow). Turbomachines are 
classified in three categories, two class according to 
the fluid types and also, two types, according to the 
impeller shape, fluid types and energy transmission, 
respectively.(Figure 3)  

 
Figure 3. Classification of the Turbomachines 

Within the scope of the study, the new fan 
structures were formed according to the amount of 
volumetric flow rate given on CFD, in accordance 
with the dimensions of the heat sink. In the study, 
compact axial fan design studies were carried out 
for hot and cold sides and CFD analyzes were 
performed on 42 fans with production feasibility. In 
the same way that the fan curve is obtained, if the 
design succeeds by passing the existing cooling 
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effect, it would be meaningless to design a fan 
which cannot be produced. Figures 4-6 show 
designs and segment flow domain of compact axial 
flow fan for volumetric flow rate values of 84 m3/h 
via CFturbo®.  

 
Figure 4. The Designed Fan 19 

 
Figure 5. The Designed Fan 7 

 

Figure 6. The Segment Flow Domain of the 
Designed Fan 7 

2.4.Computational Fluid Dynamics 
Analyses in CFX® 
 
Computational Fluid Dynamics (CFD) is used to 
investigate fluid and thermal properties of a system. 
In the study, the CFD analyses are used to study on 
effects of the thermoelectric module integrated with 
the heat sinks and compact axial fans. 
 
In the study, CFD studies were carried out for each 
fan design, k-eps, steady state, and then SST and 
steady state analysis were performed for the most 
efficient situation. Among the designs, Fan 7, which 
is the most efficient and high flow rate, was selected 
and integrated into the system. (Figure 7)  

 

 
Figure 7. The Segment Flow Domain of the Designed 

Fan 7 

  

In the modeling part, a concept refrigerator volüme 
is used to define the boundary condition of the 
system. At the beginning, the concept volume with 
all properties has been simulated in CFX® as to 
assure the behavior of the compact axial fans and 
the interactions of the TEM system’s components. 
To obtain the compact axial fans behaviours, there 
has been occured a sphere with 200 mm radius in 
the hot side and there has been occured a box 
dimensions with 500*500*500 mm cube volume and 
the box volume has been seperated four equal 
parts. It leads to the Thermoelectric Module 
enclosed a triangular prizm as a box volume. In the 
Figure 5, the spheree with radius 200 mm has been 
occured around the hot surfaces components. The 
circle includes hot surface of the thermoelectric 
module, the heat sink and the compact axial fan in 
free atmosphere. (Figure 8) 

 
Figure 8. The Full Stage System Flow Domain with 

the All Components  

The model meshing process is the most important 
thing of a Finite Element / Volume Analysis. To get 
accurate information about the system, the meshing 
process has to be setup carefully. In the study, the 
meshing process focuses on the mesh method and 
the structures. The Size Function of the Meshing 
Process, Adaptive, Curvature and Proximity - 
Curvature functions are tried in the simulations. The 
all simulations carried out in CFX® are first run in k-
eps, when the fan is decided and then in steady 
state and then in transient with SST as turbulence 
model. 

3.Results  
 

Within the scope of all studies, the results obtained 
with the equation system and compact axial fan 
characteristic curve embedded in CFX® are given 
below. The table 1 shows the best designs of the 42 
fan according to the efficiency (%), pressure 
transmission (Pa) and required power (kW) values.  

Table 1.The Fan Characteristics of the Best 
Designs via CFturbo®           

 
In order to extract the characteristic curve of the Fan 
7, CFX® studies, the volumetric flow rate of the 
partial (75%) and overload (110%) was run in the 
flow rate analysis. The following graph gives the 
status analysis of the compact axial fan. 

Fan 1 Volumetric Flow Rate (m3/h) Pressure / Energy Transmission (Pa) Power Required (kW) Current Required (A)
Fan 2 87,45 25,57 1,57 0,12
Fan 3 84,87 24,87 1,56 0,14
Fan 4 84,18 25,62 1,52 0,13
Fan 5 86,75 25,31 1,57 0,17
Fan 6 88,75 24,45 1,67 0,11
Fan 7 89,42 26,75 1,25 0,13
Fan 8 83,27 27,45 1,34 0,14
Fan 9 81,47 26,45 1,67 0,13
Fan 10 82,45 24,75 1,57 0,17
Fan 11 84,98 25,55 1,87 0,18
Fan 12 86,45 25,36 1,98 0,16
Fan 13 85,24 25,51 1,67 0,14
Fan 14 83,42 24,56 1,45 0,14
Fan 15 86,45 23,45 1,78 0,12
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Graphic 5. The Fan 7 Characterization Curve 
 

According to these studies, with the results obtained 
about the compact axial fan with the values 
embedded in CFX®, the simulation temperature 
values gave parallel results with experimental 
studies. The temperature values obtained on the fan 
are supported by the following images. (Figure 9-10) 
Moreover, CFD results with experimental study are 
given in Table 2-3.   

 

Figure 9. The TEM Cooler System CFX® 

Results - I 

 

Figure 10. The TEM Cooler System CFX® Results – II 

Table 2.The Experimental Study Results – The 
Temperature Distributions according to the DC 

Current Values 

 

 

 

 

Table 3.The CFD Study Results –The Temperature 
Distributions according to the DC Current Values 

 

4.Conclusions 

In order to create the fan characteristic curve, heat 
transfer calculations with heat values obtained from 
experimental studies were carried out for heat sinks. 
After that, various designs were made on CFturbo® 
for the design point obtained and detailed CFX® 
studies were continued to be used in CFD analysis 
for optimum design. First of all, the CFX® analyses 
were carried out at the design point of all fans within 
the design studies via Cfturbo®. For each designed 
fan, efficiency (%), pressure change (Pa) and power 
values (kW) are compared each other. For the final 
compact axial fan; these parameters were evaluated 
for the efficient working range and the fan 
characteristic curve and map were created via 
CFX®. In order to embed the obtained characteristic 
curves into CFX® and to carry out the analysis 
studies, it is one of the most important points to 
enter the compact axial fans as the momentum 
source in the system of equations and in this 
context, the system of equations has been formed. 
The interaction of the compact axial fan, heat sink 
and thermoelectric module has been observed in 
detail by conducting the transient CFD analysis.  

The obtained CFX® results after these analyses 
were compared with the previous experimental 
studies as to define the margin of error in the study. 
If this comparison is considered for the rated current 
value 4.0 A for the TEM system; the temperature of 
the hot fan was found as 37.92 oC and 37.16 oC in 
the experimental and CFD studies, respectively. 
Whereas the hot surface temperature was 
determined as 41.32 and 40.49 oC in the 
experimental and CFD studies, respectively. 
Moreover, the cold fan and surface temperatures 
were examined 20.18 oC, 23.76 oC and 19.78 oC, 
23.28 oC in the experimental and CFD studies, 
respectively. The results of the CFD simulations 
converged to the experimental studies with a margin 
of error of about 2%. 

 

 

 

Direct Current Value 
(A)

The Hot Fan 
Temperature (oC)

The Hot Surface 
Temperature (oC)

The Cold Fan 
Temperature (oC)

The Cold Surface 
Temperature (oC)

0,5 28,07 31,27 21,13 24,71

1 29,57 32,78 20,34 23,92

1,5 30,68 34,08 22,94 26,52

2 32,99 36,19 22,05 25,63

2,5 31,08 34,38 19,24 22,82

3 34,65 38,05 20,91 24,49

3,5 36,95 40,25 22,11 25,69

4 37,92 41,32 20,18 23,76

4,5 42,01 45,51 21,37 24,95

5 48,44 52,04 21,9 25,48

Direct Current Value 
(A)

The Hot Fan 
Temperature (oC)

The Hot Surface 
Temperature (oC)

The Cold Fan 
Temperature (oC)

The Cold Surface 
Temperature (oC)

0,50 27,51 30,64 20,71 24,22

1,00 28,98 32,12 19,93 23,44

1,50 30,07 33,40 22,48 25,99

2,00 32,33 35,47 21,61 25,12

2,50 30,46 33,69 18,86 22,36

3,00 33,96 37,29 20,49 24,00

3,50 36,21 39,45 21,67 25,18

4,00 37,16 40,49 19,78 23,28

4,50 41,17 44,60 20,94 24,45

5,00 47,47 51,00 21,46 24,97
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Özet 
 
Bu çalışmada, video akışında hareketli bir nesnenin 
gerçek zamanlı algılanması ve takibi Raspberry Pi kartı 
ve Python yazılımının OpenCv kütüphanesi kullanılarak 
yapılmıştır. Raspberry Pi 3 kartı model b+ 1.4 GHz saat 
hızına sahip dört çekirdekli ARM Cortex-A53 CPU 
işlemci, çift band (2.4GHz ve 5GHz) destekli 802.11ac 
uyumlu bir kablosuz ağ yongası ve gigabit Ethernet 
destekli bir USB-Ethernet yongası, 1GB büyüklüğünde 
LPDDR2 RAM bellekten ve 400MHz hızında çalışan 
VideoCore IV grafik işlemcisi gibi özelliklere sahip 
olmasından dolayı birçok robotik uygulamada 
kullanılmaktadır.  
Günümüzde yapılan birçok robotik uygulamada renk 
tabanlı sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemler RGB, 
HSV, YCC, CMY vb. gibi farklı renk uzaylarından 
faydalanılarak oluşturulmaktadır. Bu şekilde oluşturulan 
algoritmalar farklı alanlarda farklı işlemleri yapmak için 
kullanılan görüntü işleme sistemlerinde de 
kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada HSV renk 
uzaylarından faydalanılarak robotik sistemin 
davranışları gözlemlenmiş ve alınan sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda OpenCv görüntü 
işleme kütüphanesi ve Python programlama dili 
kullanılarak renk tabanlı nesne tespit ve takip 
algoritması tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritma, 
sensörler ve kamera sistemi ile alınan veriler 
değerlendirilerek sistemde kullanılan motorlar kontrol 
ve kumanda edilmek suretiyle nesne tespit ve takibi 
yapılmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Raspberry Pi, Robot, Görüntü 
İşleme, Nesne Tespit, Nesne Takip 
 
Abstract 
 
In this study, real-time detection and tracking of a 
moving object in the video stream was made using the 
Raspberry Pi card and OpenCv library of the Python 
software. Raspberry Pi 3 card model B has got Quad-
core ARM Cortex-A53 CPU processor with 1.4 GHz 
clock speed, an 802.11ac compatible wireless network 
chip with dual band (2.4GHz and 5GHz) and a USB-
Ethernet chip with gigabit Ethernet support, 1GB 
LPDDR2 RAM memory, and features such as the 
VideoCore IV graphics processor running at 400MHz. 
So it is used in many robotic applications with these 
features. 
Color-based systems are used in many robotic 
applications.  These systems include RGB, HSV, YCC, 
CMY etc. different color spaces. The algorithms created 
in this way. These algorithms are also used in image 

processing systems that are used to perform different 
operations in different areas. In this study, robotic 
system behaviors were observed by using HSV color 
spaces and the results were evaluated. In this context, 
OpenCv image processing library and Python 
programming language using color-based object 
detection and tracking algorithm is designed. The 
designed algorithm evaluates the data received by the 
sensors and camera system. As a result, the engines 
used in the system were controlled and controlled to 
detect and track the objects. 
 
Keywords: Raspberry Pi, Robot, Image Processing, 
Object Detection, Object Tracking 
 
1. Giriş 
 
Son yıllarda görüntü işleme tabanlı robotik çalışmalar 
hız kazanmış bu kapsamda askeri, lojistik, medikal, 
arama ve kurtarma, insansız araçlar, tarım, güvenlik 
alanları vb. uygulamalar için çeşitli araştırmalar 
yapılarak farklı tip ve farklı şekillerde robotlar 
üretilmiştir. Bu çalışmalar incelendiğinde görüntü 
işlemenin uygulamadaki önemi açıkça anlaşılmaktadır. 
Bu nedenle görüntü işlemenin insan hayatında 
kullanılacak ve büyük konfor sağlayacak birçok alanda 
önemli olduğunu göstermekte ve gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Literatür taramasında yapılan çalışmalar 
incelendiğinde görüntü işlemenin bir çok alanda genel 
olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 
kullanıldığı görülmüştür; 
 

a. Görselleştirme ile görünmesi zor nesneleri 
gözlemleme, 

b. Görüntü keskinleştirme ve restorasyon ile 
gürültülü görüntüleri iyileştirme, 

c. Görüntü alımı ile ilgi çekici ve yüksek 
çözünürlüklü görüntü arama, 

d. Desen tanıma ile bir görüntüdeki çeşitli 
nesneleri tanımlama, 

e. Görüntü tanıma ile bir görüntüdeki nesneleri 
ayırt etme, 

gibi işlemler için kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar 
incelendiğinde görüntü işlemenin iki yöntem kullanılarak 
yapıldığı görülmektedir. Bunlar analog görüntü işleme 
ve dijital görüntü işleme yöntemleridir [ 1 ]. Örneğin 
Fotokopi ve fotoğraflar gibi basılı kopyalar için analog  
görüntü işleme tekniği ile ham veri ve geçmişte 
toplanarak işlenmemiş görüntüler kullanılmaktadır. 
Görüntünün analizi için tanımlanan ürünler ile ilgili 
veriler sisteme öğretilirken görüntü işleme ile 
tanımlanan bu veriler  işlenmektedir [ 2 ]. 
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Görüntü işlemede kullanılan Dijital işleme yöntemi ile 
elde edilen görüntüler bilgisayar ortamında manipüle 
edilmektedir. Bu kapsamda dijital görüntü işleme 
aşamaları blok diyagramı Şekil 1’de görülmektedir. Bu 
yöntem ile Her türlü veri işlenmekte ve bu işlem üç 
aşamada gerçekleştirilmektedir.  Bu aşamalar; 
 

a. Ön işleme, 
b. Geliştirme görüntüleme, 
c. Bilgi çıkarımıdır.  

 

 
Şekil 1. Görüntü işleme aşamaları 

Yapılan literatür taramasında da Nesne tespit ve takip 
işleminin görüntü işleme uygulamalarında önemli 
olduğu ve Görüntü işleme için gerekli olan nesne 
sınıflandırma algoritmalarının 4 temel başlıkta 
toplandığı görülmüştür [ 3 ]. Bu algoritmalar; 
 

a. Hareket tabanlı algoritmalar, 
b. Doku tabanlı algoritmalar, 
c. Şekil tabanlı algoritmalar, 
d. Renk tabanlı algoritmalardır. 

 
Hareket tabanlı algoritmalarda, nesnelerin hareket 
bilgileri kullanılarak algılama yapılırken diğer 
algoritmalarda nesnelerin özniteliklerden 
faydalanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan birçok 
çalışmada nesnelerin tespiti ve izlenmesi yaklaşımı 
popüler olmuştur [ 4 ].             
Bu yaklaşım ile bir nesne algılayıcısı tarafından elde 
edilen verilere dayanarak, algılamalar yapılmakta ve 
daha önce izlenen hedefler arasındaki uyum 
sağlanmak suretiyle, mekânsal ve zamansal izleme 
problemi çözülmektedir. Görüntü çerçevelerini izleme 
ve giriş verisi olarak kullanmak aydınlatma değişiklikleri, 
kayıtsız nesneler, değişen görünüm ve/veya pozlama, 
tıkanıklık vb. yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenle, yapılan çalışmalardaki bazı yaklaşımlar, 
izlenen nesnenin görüntüsünü çevrimiçi bir şekilde 
öğrenmeyi amaçlamaktadır. Güçlü bir izleme 
yönteminin kullanımı özellikle hassas ölçümler 
gerektiren sistemlerde çok önemlidir. Böylece, nesne 
dedektörlerinin çıktısı sağlamlaştırılırken, bu da 
çevrenin daha güvenilir bir şekilde algılanmasını 
sağlamaktadır. Zaman içinde hedeflerin takibi, 

doğrudan gözlemlenebilir değişkenlerin tahmin 
edilmesini de mümkün kılmaktadır. Bütün bu bilgiler 
ışığında yapılan çalışmalar incelendiğinde  insansı 
robotlarla nesne takibi ve Raspberry Pi, Ardunio gibi 
geliştirme kartlarıyla renkli obje takibi gibi 
uygulamaların yapıldığı ve başarılı sonuçlar alındığı 
görülmektedir [ 5 ].  
Yapılan bu çalışmada, Nesne algılama ve izleme işlemi 
için HSV renk uzayından faydalanılmış ve Raspberry Pi 
kartı kullanılarak tasarlanan robotik sistem ile nesnenin 
algılanması, konumu,  takibi için nesnenin renk ve şekil 
gibi öznitelikleri kullanılmıştır. Bu şekilde nesnenin 
algılanması ve izlenmesi gerçekleştirilmiş daha 
karmaşık ve kompleks sistemlerin tasarımına da 
yardımcı olabilecek bir çalışma yapılmıştır. 
 
2. MATERYAL VE METOT 
 
2.1. Kullanılan Donanım Elemanları 

• 1 adet  robot gövdesi, 
• Nesne takibi sağlanması için Pi kamera, 
• 1 adeti Raspberry Pi 3 model B, 
• 1 adet L298N motor sürücüsü, 
• 1 adet 9V pil, 
• Robot ile nesneler arası mesafelerin takibi için 

3 adet ultrasonik sensor, 
• 1 adet taşınabilir güç kaynağı, 
• Devrede kullanılmak için dirençler ve kablolar. 

 
2.2. Kullanılan Yazılım Elemanları 

• Python, 
• OpenCv görüntü işleme kütüphanesi. 

 
2.3. Sistem Dizaynı 
Bu çalışmada rengi ve şekli belirlenen yuvarlak 
nesnenin alınan anlık video görüntülerinden elde edilen 
çerçeveler aracılığı ile arka plan çıkarma işleminden 
faydalanılarak sistem dizaynı yapılmıştır. Bu doğrultuda 
normal çerçeve, arka plan görüntüleri ile sahnenin 
statik kısmını içeren model ile karşılaştırma yapılmış ve 
her şey alınan görüntünün arka planı olarak kabul 
edilmiştir. Bunun için Raspberry Pi kamera 
kullanılmıştır. Tasarlanan sistemin blok diyagramı Şekil 
2’ de görülmektedir. 

 
 

Şekil 2. Sistem şeması 
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Tasarlanan sistemde nesnenin algılanmasında 
oluşabilecek olumsuz faktörler dikkate alınarak sistemin 
algılamayı doğru bir şekilde yapabilmesi için ayrıca bir 
algoritma kullanılmış ve bu algoritma sayesinde sistem 
nesneyi görüntüde bulamadığı takdirde kendi etrafında 
360 derecelik bir dönüş ile nesneyi tespit etmesi 
sağlanmıştır. Bu şekilde çevresel faktörlerden 
kaynaklanabilecek problemlerin sistemin kararlı 
çalışması üzerindeki olumsuz etkileri ortadan 
kaldırılmıştır. 
 
3. Performans Analizi ve Bulgular 

 
Şekil 3. Nesne tespit ve takip robotu 

 
Tasarlanan robotik sistemde robotun Ön, sağ ve sol 
tarafına yerleştirilen ultrasonik sensörler yardımı ile 
nesnenin mesafesi, ön tarafa yerleştirilen Pi kamera 
modülü ile anlık video kaydı alınmasını sağlanmıştır. Bu 
şekilde nesnenin alınan görüntüsü oluşturulan 
algoritma tarafından belirlenerek nesnenin tespiti ve 
takibi yapılmıştır. Tasarlanan robotun görünümü şekil 
3’de verilmiştir. Python programlama dilinin OpenCV 
Kütüphanesi kullanılarak oluşturulan yazılım yardımı ile 
sistemin kırmızı topu nesne olarak tanıması ve takip 
edilmesi sağlanmıştır. 

 
Şekil 4. Nesne Takibi 

 
Şekil 4’de görüldüğü gibi tasarlanan sistemin önüne 
yerleştirilen kamera yardımı ile sisteme belirli bir 
uzaklıkta olan kırmızı nesne algılanmış ve elde edilen 
veriler kamera modülüne aktarılmıştır. Kamera 
modülünden alınan görüntü, Raspberry Pi kitine 
gönderilerek nesnenin python kodlaması yapılmıştır. 
Elde edilen bu kodlar kullanılarak robotik sistemin 
kontrol ve kumandası gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde 
nesnenin hareketine bağlı olarak robotun hareketi 
sağlanmış ve Elde edilen sonuçlar sistemin problemsiz 
çalıştığını göstermiştir. Ayrıca Raspberry Pi kartı ile 
bilgisayar arasında oluşturulan bağlantı sayesinde 
kameranın aldığı görüntüler kullanılarak takip edilen 
nesnenin konum  bilgileri alınmış ve nesnenin yer 
değişim ve hareket durumuna göre de anlık tespiti ve 
takibi sağlanmıştır. 
 
 
 
 
 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, fiziksel özellikleri tanımlanan bir 
nesnenin koordinatları belirlenerek nesnenin anlık 
görüntüsü ile elde edilen veriler kullanılmak suretiyle 
nesnenin pozisyonu, yeri tespit edilerek takibini 
sağlayan robotik sistem geliştirilmiştir. Tasarlanan 
sistemde kullanılan kamera, sensörler, motorlar, motor 
sürücüleri arasında oluşturulan senkronizasyon ile 
nesnenin tespiti ve takibi için algoritma ve yazılım 
geliştirilmiştir. Yapılan testlerde başarılı sonuçlar 
alınmış, sistemin kullanılabilir ve geliştirilebilir olduğunu 
göstermiştir. Çalışmada ana hedef sistemin 
renklendirme yoluyla algılama yapması sağlanmış ve 
tasarım bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. 
Alınan sonuçlarda Sistemin daha kararlı çalışabilmesi 
için yüksek çözünürlüklü kamera ve IR işaretleme 
aygıtının kullanılmasının uygun olacağı kanaatine 
varılmıştır. Buna ek olarak tasarlanan sistem çoklu 
nesne takibi için de geliştirilerek kullanılabilir [ 5 ]. 
Sonuç olarak tasarlanan robotik sistemin oluşturulan 
prototipi ile nesnelerin anlık görüntü işleme ve bilgi 
aktarımı gerçekleştirilmiş bu yüzden ihtiyaç duyulan 
insansız hava araçları, otonom araçlar, tarım 
uygulamaları, askeri uygulamalar, lojistik uygulamalar, 
endüstriyel uygulamalar için sistem geliştirilebileceği 
gibi mevcut haliyle de birçok alanda kullanılabileceği 
görülmüştür. 
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Özet 
 
Bu çalışmada; AISI304-Ramor 500 çelik çiftlerinin 140 
A kaynak ark gücünde plazma transfer ark kaynak 
yöntemi ile birleştirme özellikleri incelenmiştir. Çalışma; 
sabit kaynak hızı ve sabit bir amper değerinde argon 
gazı atmosferi altında yapılmıştır. Kaynak işlemi 
sonrasında, birleştirme bölgesine mikroyapı, 
mikrosertlik, sıvı penentrant testi, röntgen testi ve 
çekme deneyi kontrolleri uygulanarak kaynaklı bölge 
değerlendirilmiştir. Enerji girdisine bağlı olarak elde 
edilen mekanik sonuçlar değerlendirilmiştir.. 
 
Anahtar kelimeler: AISI 304, Ramor 500, PTA kaynağı 
 
Abstract 
 
In this study; AISI304-Ramor 500 steel couples were 
investigated for their ability to join with the plasma 
transfer arc welding method at the 140 A welding arc 
power. Work; constant source rate and constant 
amperage under Argon gas atmosphere.  After welding, 
microstructure, microhardness, Liquid penentrant test,  
X-ray test and tensile test controls were applied to the 
joint area to evaluate the welded area. The mechanical 
results obtained based on the energy input were 
evaluated.. 
 
Keywords: AISI 304, Ramor 500, PTA welding 
 
1. Giriş 
 
Tarih boyunca insanlık kendini korumaya ihtiyaç 
duymuştur. Bunun için çeşitli silahlar geliştirmiştir. 
İnsanların silahlanmasına karşın, yine insanlar kendini 
korumaya çalışmıştır. Kendini korumak için kalkan ve 
zırhlar geliştirilmiştir. Kaynak endüstride çok yaygın 
olarak kullanılan bir imalat yönteminin yanısıra, tamir 
amaçlı bir yöntem olarakta çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır [1-3]. Gelişmekte olan ülkeler savunma 
sanayisine yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerini her 
geçen gün arttırmaktadır. Teknolojik gelişmeler gelişmiş 
ateşli silahların modernleşmesini hızlandırmakta ve 
buna ek olarak koruyucu malzemelerin üretilebilirliğini 
artırmaktadır. Bir ana savunma hattının en önemli 
unsuru ‘zırh’ korumasıdır. En mükemmel zırh 
malzemesinin sertlik değeri çok yüksek ve kırılganlığı 
az malzemelerdir [4-5]. Koruma amaçlı zırh 
malzemeleri, sivil ve savunma sanayii amaçlı birçok 
kara, hava, deniz ve uzay aracında kullanılmaktadır. 
Zırh malzemesi olarak alüminyummalzemeler ve 
alaşımları, çelik, seramik, cam ve elyaf takviyeli 
kompozit malzemeler kullanılır.[6-8] Zırh çeliği, 
günümüzde özellikle askeri alanda kullanılan tank ve 

benzeri savunma ve saldırı amaçlı olarak en yaygın 
kullanılan zırh malzemesidir. Çelik kullanılmasının 
başlıca nedeni çeliklerde yüksek dayanım özellikleri 
görülmesi, yeterli tokluk, yüksek kaynak kabiliyeti gibi 
malzeme özellikleri ve diğer zırh malzemelerine göre 
daha düşük olan üretim maliyetleridir. Zırh 
uygulamalarının yapıldığı ağır ve hafif taşıtların değişik 
ve çetin arazilerdeki hareketlerinden, mermi 
mukavemetlerine karşı kaynak bölgelerinin yorulma 
direncinin yüksek olması gereklidir[9-12] 
Plazma trasferli ark kaynağı (PTA), bir tungsten 
elektrod ile iş parçası arasında oluşturulan ark ısısı ile 
birleştirildiği gaz korumalı bir ark kaynağı yöntemidir. 
Ark kararlılığı ve akım şiddeti yüksek olduğundan daha 
nufuziyetli kaynak dikişleri oluşturulur ve kullanım 
sırasında ark rahat kontrol altında tutulabilir, aynı 
zamanda kaynak süresi de azaltılır. Yüksek enerji girdili 
metotların başında ve en çok kullanılanlardan biride, 
plazma tungsten ark (PTA) yöntemidir. Düşük maliyeti 
ve sistemin basitliği PTA yüzey kaplama yönteminin 
avantajı olarak göze çarpmaktadır [13-15]. PTA yüzey 
kaplama metodu kullanılarak yüzeyde sert, korozyona 
dayanıklı ve aşınma özellikleri iyi olan tabakalar elde 
etmek mümkündür [16-17]. 
Bu çalışmada; 140 A kaynak ark gücünde, 0.15 m/sn 
kaynak hızında ve Argon atmosferi altında birleştirilen 
AISI 304, Ramor 500 çelik çiftlerinin çapraz 
kombinasyonları kaynak dikişinin mikroyapı mikrosertlik 
sıvıpenentrant testi röntgen testi ve çekme deneyi 
kontrolleri ve incelemeleri birbirleriyle karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. 
  
2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada Çizelge 1’de kimyasal analizleri, Çizelge 
2’de mekanik özellikleri ve Çizelge 3’de fiziksel 
özellikleri verilen, Ramor 500 çeliği ile AISI 304 
östenitik paslanmaz çeliği çiftleri Plazma Trasfer Ark 
(PTA) kaynak yöntemi ile 140 A kaynak ark gücünde, 
sabit kaynak hızında (0,15m/sn) ve argon atmosferinde 
birleştirilmiştir. PTA kaynak parametreleri pilot 
çalışmalar ve literatür çalışmaları dikkate alınarak 
seçilmiş olup, parametreler Çizelge 4’de verilmiştir.  
Şekil 1 a’da kullanılan PTA kaynak uygulamasının 
şematik gösterimi, b’de çelik çiftlerinin kaynak 
sırasındaki resimleri verilmiştir. Kaynak arkı gücü Ark 
Güç Girdisi(Watt) = Ark Gerilimi (V) x Ark Akımı (A) 
şeklinde hesaplanır. 1 Watt = 1 Joule/s , 1 kW = 1 kJ/s 
şeklinde dönüşür. 
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Çizelge 1. Deneyde kullanılan malzemelerin kimyasal 
analizi 
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Çizelge 2. Deneyde kullanılan malzemelerin mekanik 
özellikleri 
 

Mekanik Özellikler 

Malzeme 

Akma 
değer

i 
Rp 
0,2 

MPa 

Çekme 
gücü 
Rm 
MPa 

Uza
ma 
%5 

Sertli
k HB 

Darbe 
Gücü 

Charpy V 
J 

Ramor 
500 1450 1700 7 480-

560 20 

AISI 304 200 500 >45 130-
180 40 

 
Çizelge 3. Deneyde kullanılan malzemelerin fiziksel 
özellikleri  

Malzeme 

Fiziksel Özellikler 
Termal 

genleşme 
katsayısı 
(α 10 -6) 

Termal 
İletkenlik 
(λ , W/m. 

oK) 

Spesifik 
direnç 

(Ω , 
nΩM) 

Elastik 
modül 

(E, 
kN/mm2) 

Ramor 
500 12 58 140-250 210000 

AISI 304 20 15 700 200 

 
Çizelge 4. PTA kaynağında kullanılan kaynak 
parametreleri 
 
Akım (Amper) 140 A 
Gerilim (Volt) 15 V 
Koruyucu Gaz Debisi (m3/h) 
Ar 30 

Plazma Gazı Debisi (m3/ h) Ar 0,5 
Elektrot Çapı (mm) 4,7 

Elektrot (%Th-W) % 2 thoryumlu 
tungsten elektrot 

Torç Malzeme Arası Mesafe 
(mm) 3≈4 

Torç Uç Çapı (mm) 3,25 
Set-Back (mm) 4 

 

 
 

 
 
Şekil 11.  a) PTA kaynak uygulamasının 
şematik gösterimi,  

b) çelik çiftlerinin kaynak sırasındaki resimleri  
 
Tel erezyon tezgâhı yardımı ile kesilen mikroyapı ve 
mikrosertlik numuneleri metolagrafik işlem sırasına 
göre(zımparalama, parlatma, dağlama)  hazırlanmış ve 
dağlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 22. Tel erezyonda kesilen çekme numuneleri 
 
3. Deney Sonuçları 
 
3.1.Kaynaklı Birleştirmelerin Mikroyapılarının 
İncelenmesi 
 
Kaynaklı birleştirmelerin mikroyapıları numunelerden 
kaynak dikişi, ITAB, ana malzeme olmak üzere üç ayrı 
noktadan alınmıştır. Mikroyapı görüntüleri Şekil 3’de 
verilmiştir. 0.15m/sn kaynak hızı, argon atmosferinde 
ve 140 A kaynak ark gücünde PTA kaynağı yapılan 
çelik çiftlerinin incelendiğinde tam nufuziyet sağlandığı 
görülmüştür. Birleştirmelere metalografik açıdan 
bakıldığında kaynak dikişinin homojen bir görünüme 
sahip olduğu gözlemlenmiştir. Optik resimler 
incelendiğinde, kaynak dikişinden ana malzemeye 
doğru iri taneli yapıdan daha küçük taneli yapıya doğru 
bir dağılım görülmektedir.  
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Şekil 3. PTA kaynağı  ile birleştirilen numunelere ait 
optik görüntüler 

 
Kaynak dikişi ve ITAB’da herhangi bir çatlağa 
rastlanmamıştır. Östenitik paslanmaz çeliğin ısıl 
genleşme katsayısı Ramor 500 çelik malzemeden 
küçük ancak ısıl iletkenlik katsayısı daha yüksektir. 
Dolayısıyla; bu malzeme çiftlerinin kaynağında yüksek 
enerji absorbe edilirken, ısıl iletimim yavaş olmasından 
dolayı katılaşma sonrası kaynak dikişlerinde 
çatlamaların oluşması muhtemeldir. Ancak bu 
çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde bu 
durum görülmemektedir. Kaynaklı birleştirmelerin her iki 
tarafında çatlak oluşumu deformasyon görülmemiştir. 
Çünkü PTA kaynağındaki aniden artabilen yüksek 
enerji girdisi ve hızlı kaynak kabiliyetin oluşu nedeniyle, 
kaynak sonrası homojen katılaşma sağlanmış 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Numunelerin kaynak dikişi ve ITAB’ında görünen 

yapılar incelendiğinde Ramor 500 çelik malzemesinin 
sahip C oranından dolayı ve PTA kaynağının ulaştığı 
ani yüksek sıcaklık ve hızlı soğuma ve katılaşması bu 
bölgelerde marteniztik yapıların mevcudiyetinin 
korunmasında esası teşkil etmiştir. Yüksek ısı girdisi 
sonucu oluşan C difüzyon hareketleri bunun en önemli 
etkenidir. Çünkü en yüksek ısı girdisi plazma ark 
alevinin merkezi yani kaynak dikişinin merkezinde 
olacağından difüzyon hareketleri bu noktalara doğru 
hareket etmesine sebep olur. Ramor 500 - AISI 304 
çelik çiftinde; özellikle paslanmaz çeliklerin kaynağında 
sıkça karşılaştığımız dikişte bir miktar martenzit 
oluştuğu ve ayrıca, tane içi ve tane sınırı karbürleri 
görülmektedir. Bu durum Şekil 9’daki fotoğraflarla 
desteklenmektedir.  

 
3.2.Kaynaklı Birleştirmelerin Mikrosertliklerinin 

İncelenmesi 

Birleştirmesi yapılan çelik çiftlerinden alınan mikrosertlik 
ölçüm değerleri Şekil 4’de verilmiştir. Yapılan 
mikrosertlik ölçümleri sonuçlarının tamamında ölçüm 
sonuçları numunelerden elde ettiğimiz sertlik eğrilerine 
göre incelendiğinde kaynak dikişlerinin sertliğinin ana 
malzemenin sertliğine göre yüksek çıktığı gözlenmiştir. 
Kaynak bölgesinde yüksek çıkan bu sonuçlar AISI 304 
ve Ramor 500 malzemelerde ise, bu çeliklerin ana 
sertlik değerlerine yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

AISI 304 – AISI 304, Ramor 500 - Ramor 500  ve Ramor 
500 -AISI 304 çelik çiftlerinin mikrosertlik değerleri 
incelendiğinde kaynak dikişinde en yüksek sertlik 
değerlerinin elde edildiği görülmektedir. Bu sertlik 
yükselmesinin sebebinin kaynak havuzunun yüksek 
sıcaklığa eriştiği anda paslanmaz çelikteki Cr’nin, Ramor 
500 içindeki yüksek orandaki C ile oluşturduğu sert 
bileşiklerin yada Mn’ın varlığından olduğu 
düşünülmektedir. 

 
 

Şekil 43. Mikrosertlik ölçüm sonuçları 
 
Kaynak esnasındaki yüksek ısı girdisinden dolayı çeşitli 
bölgeler arasında kontrol edilemeyen farklı soğuma 
hızları da karbür oluşum oranını arttırmaktadır. AISI 
304 – Ramor 500 çelik çiftlerindeki oluşması muhtemel 
CrC bileşiklerinin tavlama sonrasında sert karbür 
bileşiklerinin sertliğin artmasındaki en önemli etkendir. 
 
3.3 Kaynaklı Birleştirmelerin Sıvı Penentrant Testi  
 
PTA kaynak yöntemi ile birleştirilmiş numunelerin sıvı 
penentrant muayene parametreleri Çizelge 5’de 
verilmiştir. Çizelgede verilen parametreler ISO 
standartlarına göre belirlenmiş parametrelerdir. 
PTA kaynak yöntemi ile birleştirilen kaynaklarda 
ilerleme hızı sabit seçilmiş ve çelik çiftleri farklı 
amperlerde birleştirilmiştir. Sıvı penentrant 
muayenesinde kaynak başlama ve bitiş noktalarındaki 
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10mm’lik kısımlar muayene kapsamına alınmaz. Çünkü 
kaynak başlangıcında ve bitişinde oluşabilecek ark 
hataları, önceden atılmış puntalar ve özellikle kaynak 
başlangıç noktasına koruyucu gazın yeterince 
gelmemesinden dolayı bu bölgelerde kaynak hataları 
oluşma olasılığı normaldir. Bu sebepten bu bölgelerde 
oluşan hatalar göz ardı edilir. Ayrıca kaynak dikişi 
üzerinde gözlemlenen 1mm çapından küçük hatalar da 
göz ardı edilir. Numunelerin sıvı penentrant resimleri ve 
hataları Şekil 6 da gösterilmiştir. 
 
AISI304-AISI304 çelik çiftlerinin kaynaklı 
bileştirmelerinde muayene sonucunda, yüzeysel bir 
hata gözlenmemiştir. AISI304- Ramor 500 çelik 
çiftlerinde kabul edilebilir seviyede boşluklar 
gözlemlenmiştir. 

 
Çizelge 5. Sıvı penentrant muayene parametreleri 
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Şekil 5. Numunelerin sıvı sıvı penetrant test resimleri 
3.4 Kaynaklı Birleştirmelerin Radyografi Testi  
 
PTA kaynak yöntemi ile birleştirilmiş numunelerin sıvı 
penentrant muayene parametreleri Çizelge 4 de 
verilmiştir. Çizelgede verilen parametreler ISO 
standartlarına göre belirlenmiş parametrelerdir[18]. 
 

PTA yöntemi ile birleştirilen kaynaklarda ilerleme hızı 
sabit seçilmiş ve çelik çiftleri farklı amperlerde 
birleştirilmiştir. Şekil 6 da görülen numune çiftlerinin 
tamamında yani 140 A’de birleştirilmiş numunelerin 
radyografik muayenesinde, kaynağın başlama ve bitiş 
noktalarındaki 10’ar mm’lik kısımları muayene 
kapsamına alınmaz. Bu bölgelerde varsa oluşan 
hatalar, göz ardı edilir. Yapılan kaynaklarda N7 ile 
gösterilen numunede Dc+Fc+Da (Nufuziyet noksanlığı 
+ Yanma oluğu), ancak N8 ve N12 numara ile 
gösterilen numunelerde ise çelik çiftlerinin yapılan 
radyografik muayene sonucuna göre bu üç kaynakta 
herhangi bir hata gözlemlenmemiştir. Bu durum artan 
enerji girdisine bağlı olarak artacaktır. 

 

   

 
 

 
 

Şekil 6. Numunelerin radyografik muayene görüntüsü 
 

3.5 Kaynaklı Birleştirmelerin Çekme Testi  
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Şekil 7. Numunelerin çekme grafiği 
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Şekil 84. Çekme numunelerinin makro resmi ve kesitleri 
 
Kırılma morfolojisi, paslanmaz çeliklerde gevrek 
kırılmanın karakteri olan taneler arası çatlaktır [19]. 
Kırılma yolu, paslanmaz çelik ve martenzit sınırları 
arasında ara yüzeyde ve tane sınırları boyuncadır 
[20,21]. Çünkü Ramor 500 ve AISI304 çiftlerinin çekme 
deneyi sonucunda boyun vererek kırılmalar 
görülmüştür. Grafiklerde bu drurum açıkça 
görülmektedir. Ancak; Östenitik paslanmaz çeliklerin 
kaynağında, krom karbür oluşumu; kaynaklı 
malzemelerde ITAB bölgesinde (430-870°C) arasında 
yapıdaki Cr tane sınırlarına doğru yerleşir ve bu 
bölgesel alanlarda (ITAB) Cr zayıflayacağı için 
korozyon dayanımı düşer. Kaynak işleminde kükürt(S) 
ve fosfor(P) gibi elementlerin oluşturduğu, tane 
sınırlarında toplanma eğilimi yüksek olan düşük ergime 
sıcaklığına sahip metalik bileşimlerdir. Bunlar, kaynak 
dikişi veya ITAB’da bulunursa tane sınırlarına doğru 
yönelirler ve kaynak dikişi soğurken çatlamaya neden 
olur. Sigma fazı oluşumu; Bu faz çok sert (700-800Hv) 
manyetik olmayan, gevrek yapıya sahip metaller arası 
bileşiktir. %52 Cr, %48 Fe’den oluşur. Ancak eser 
miktarda Mo görülebilir. Bu faz Cr’lu yada Cr-Ni esaslı 
ısıya dayanıklı paslanmaz çeliklerin kaynağında 
görülür. 

 

 

 

 
Şekil 9. Fe/Cr/C/Ni elementlerinin üçlü faz diyagramı 

kombinizasyonları [22,23] 
 

Şekil 9’da Fe/Cr/C/Ni elementlerinin üçlü faz diyagramı 
kombinizasyonları verilmiştir. Östenitik paslanmaz 
çeliklerin kaynağında, kromkarbür oluşumu; kaynaklı 
birleştirmelerde ITAB bölgesinde (430-870°C) arasında 
yapıdaki Cr tane sınırlarına doğru yerleşir ve bu 
bölgesel alanlarda (ITAB) Cr zayıflayacağı için 
korozyon dayanımı düşer [24]. 

4. Sonuçlar 

Yapılan çalışmada AISI 304, Ramor 500 çelik çiftleri 
sabit kaynak hızında (0,15m/dk), 140 A kaynak ark 
gücünde ve argon gazı atmosferinde PTA kaynak 
yöntemi ile ilave tel kullanılmadan birleştirilmiştir. 
Birleştirilen numunelerin, birleşme bölgelerinin 
mikroyapıları, mikrosertlik, penetrasyon, röntgen ve 
çekme dayanımları incelenmiş olup elde edilen veriler 
değerlendirilmiştir. 
• 4 mm kalınlığındaki çelik çiftleri belirtilen 

parametrelerde, ilave tel kullanılmadan, kaynak ağzı 
açılmadan tek pasoda PTA kaynak yöntemi ile 
birleştirilebilmektedir. 140 A gücünde bütün 
numunelerde nüfuziyet tam olarak sağlanmaktadır. 

• Termal genleşme katsayıları oldukça farklı iki 
malzeme çifti başarılı bir biçimde birleştirilmiştir. 

• Kaynaklı birleştirmelerin birleşme kesitinden alınan 
mikroyapı resimlerinin tamamında, dikişin hemen 
yanında kısmen erimiş bölge, iri taneli bölge, ince 
taneli bölge ve ana malzeme olarak beş farklı 
bölgenin varlığı belirlenmiştir. 
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• PTA kaynaklı bağlantıların penetrasyon testleri 
başarılı yüzeysel bir hata gözlenmemiştir. Aynı 
durum röntgen değerlendirmesinde de yeterli 
nufuziyet tespit edilmiştir. 

• Yapılan birleştirmeler mikrosertlik ölçümlerine göre 
incelendiğinde, çelik çiftlerinde kaynak dikişinde en 
yüksek mikrosertlik ölçülmüştür. Isı girdisi ve C 
difüzyonu bu sonucu oluşturmaktadır. 

• Numunelerin çekme dayanımı ise numunelerin dikiş 
kalınlığı geometrisi ve dikişin alaşım elementi 
oranına göre farklılık ve yükseklik göstermiştir. 
Yeterli nüfuziyet oranı çekme numunelerinin buyun 
vermesine imkân tanımış ve dikkatli incelendiğinde 
boyun vererek kopmalara neden olmuştur. 
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Özet 
 
Takım aşınmasını arttırarak iş parçası yüzey kalitesinin 
düşmesine ve takım aşınmasına sebep olan yığıntı 
kenar (ing. Buil-Up edge) oluşum mekanizmasının 
incelenmesi takım ömrünün arttırılması, iş parçası 
yüzey pürüzlülüğünün düşürülmesi ve nihayet 
maliyetlerin düşürülmesi açılarından ciddi öneme 
sahiptir. Gelinen bu aşamada halen oluşum 
mekanizması üzerindeki teorik, deneysel ve sayısal 
çalışmalar sürmektedir. Bu çalışmada kesme derinliği 
ve ilerleme hızı sabit tutularak kesme hızının yığıntı 
kenar oluşum mekanizması ve işleme sonrası oluşan 
talaş morfolojisine olan etkileri incelenmiştir. Yapılan 
deneysel çalışmalar kesme hızının yığıntı kenar 
oluşumunu ve oluşan talaş morfolojisini doğrudan 
etkilediğini göstermiştir. Bu etkinin boyutu çekilen SEM 
fotoğrafları üzerinden karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Kesme 
sırasında tezgâh monitöründen okunan kesme kuvveti 
(yükü) değeriyle kesme hızının ilişkisi karşılaştırılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: Kesme hızı, yığıntı kenar, talaş 
morfolojisi, takım aşınması, yüzey pürüzlülüğü 
 
Abstract 
 
Investigating the formation mechanism of the buil-up 
edge (BUE), which leads to a decrease in the 
workpiece surface quality by increasing tool wear, is of 
great importance in terms of increasing tool life, 
reducing workpiece surface roughness and finally 
reducing costs. At this stage, theoretical, experimental 
and numerical studies on the formation mechanism are 
still going on. In this study, the effect of cutting speed 
on BUE formation mechanism and chip morphology 
after processing was examined by keeping depth of cut 
and feed rate constant. Experimental studies have 
shown that the cutting speed directly affects the 
formation of BUE and the chip morphology. The size of 
this effect was compared over the SEM images. In 
addition, the relationship between the cutting speed 
and the cutting force (load) readings from the machine 
monitor were compared during cutting. 
 
Keywords: Cutting speed, buil-up edge, chip 
morphology, tool wear, surface roughness 

1. Giriş 
 
Genellikle Takım ucunda yığıntı kenar (İng. Build Up 
Edge, BUE) nispeten sünek malzemelerin düşük 
hızlarda işlenmesi sırasında meydana gelmektedir [1-
2]. Ağız bölgesinde meydana gelen bu malzeme 
birikimi işlenen malzemenin kesme kenarlarına çok 
güçlü yapışmasıyla ve bunların zamanla birikmesiyle 
kesici ucunda çıkıntı oluşturur. Özellikle delmede ağız 
birikimi önemli bir problemdir. Ağız birikimi oluşumu, 
etkili kesme derinliğini ve delik çapını etkilediği için 
kesme derinliği ve çap toleranslarında ciddi oranlarda 
sapmalara sebep olduğu rapor edilmektedir [3-5]. Bu 
birikim, pozitif talaş açılı takımlar kullanılarak, yüzey 
pürüzlülüğü çok düşük takımlar kullanılarak, yağlama 
özelliği arttırılmış soğutucular kullanılarak, yüksek 
basınçlı soğutucuyu direk talaş yüzeyine sevk ederek 
ve yüksek kesme hızları kullanılarak minimize edilebilir 
[6-7]. Öte yandan çok yüksek kesme hızlarında (ing. 
High Speed Machining, HSM) iş parçası malzemesinin 
kesme bölgesinde ve özellikle ikincil deformasyon 
bölgesinde (ing. secondary deformation zone) yumuşak 
ve sünek hale geldiği hipotezi ileri sürülerek [2] yığıntı 
kenar oluşumunun daha çok malzeme özelliklerine 
bağlı olduğu belirtilmiştir.  
Yığıntı kenar aşınması, önemli ölçüde sıcaklığa 
dolayısıyla kesme hızına bağlı bir aşınma tipidir [7]. 
Takım yüzeyine kaynak olan malzemeden dolayı ortaya 
çıkan, takım yüzeyinden parçacık kopmasına neden 
olan yığıntı kenar istenmeyen bir durumdur. Yığıntı 
kenar oluşum mekanizması doğrudan iş parçası ve 
takım arasındaki ilişkiye bağlıdır [1-8]. Atlati ve dğerleri, 
Alüminyum alaşım (2024-T351) malzeme üzerinde 
yaptıkları deneysel ve sayısal çalışmalar sonucunda 
kesme sırasında oluşan yerel sürtünme artışlarının 
yapışma boyunu attırdığını, bu artışın yığıntı kenar 
oluşumunu tetiklediğini ifade etmişlerdir. Sayısal 
sonuçlara göre, yerel sürtünmelerin ani veya dereceli 
artışının termo-mekanik bölgeler üzerinde iş parçası 
işleme hızı ve plastik gerinme değerleri gibi 
parametreleri belirgin olarak etkilediği görülmüştür. 
Takım ucundaki iş parçası malzeme akışının sürtünme 
arttıkça yavaşladığı bunun sonucu olarak talaş 
yapışmasının arttığı görülmüştür [7, 9] Benzer olarak 
yine UNSA92024 alüminyum alaşımı üzerinde Parra ve 
diğerleri kuru tornalama şartlarında yığıntı kenar 
katmanı (ing. Build Up Layer, BUL) ve aşınma oluşum 
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mekanizmasını incelemişlerdir. Takım ucu yanak 
yüzeyinde saf alüminyum içyapısına yakın bir 
kompozisyonda ilk yığıntı tabaka (BUL) sıvanması 
oluşumunu gözlemlemişlerdir. Alüminyumun ergime 
sıcaklığı içine katılan alaşımların ergime 
sıcaklıklarından daha düşük olduğu için sıvanan 
bölgede saf alüminyuma yakın bir metalürjik içerik 
meydana gelmiştir. İlk yığıntı kenar tabakası oluştuktan 
sonra takım geometrisi ve kesici uç mikro-yapısı 
değişime uğrar ve yapışmayı (ing. adhesion) 
kolaylaştıracak şartlar oluşur [10-11]. Oluşan bu yeni 
geometri ve mikro-yapı bundan sonraki yığıntı kenar 
oluşumunun temel mekanizmasını oluşturarak talaş 
yığılmasını hızlandırmaktadır [10, 12]. Titanyum 
alaşımının (Ti6Al4V) mikro-frezelemeyle işlenmesi 
sırasında tek ağızlı kesici takım üzerinde yığıntı kenar 
oluşumunun incelendiği bir başka çalışmada [Nadimi], 
kesici takım boşluk açısının düşük olduğu durumlarda 
yığıntı kenar oluşumunun arttığı rapor edilmiştir. Büyük 
oranda yığıntı kenar oluşumunun büyük kesme yükleri 
altında olduğu ancak kesme hızı artışının yığıntı kenar 
oluşumunda etkin olmadığı belirtilmiştir [Nadimi]. Takım 
kenar yarıçap (ing. tool edge radius) etkisinin 
incelendiği bir çalışmada [14], kesme sırasında talaş 
akışının takım kenar yarıçapına doğrudan bağlı olduğu 
belirtilerek, keskin kenarlı takıma göre kenar yarıçapı 
büyük takımda daha yüksek kesme kuvvetlerinin 
ölçüldüğünü ve yığıntı kenar oluşma yatkınlığının daha 
yüksek olduğunu ifade etmişlerdir [2, 13]. 
Childs, [15] yığıntı kenar oluşumunun kesme sırasında 
meydana gelen plastik deformasyonlar sonucu oluşan 
uzama sertleşmesi (ing. strain hardening) 
davranışından kaynaklandığını ifade etmiştir. Uzama 
sertleşmesinin kesme sırasında kesilen malzemenin 
mikro yapısında meydana gelen kayma hatalarını 
tetikleyerek kesikli talaş oluşumuna sebep olduğunu 
yapılan sayısal analizlerle göstermiştir. Uzama 
sertleşmesinde ise temel olarak sürtünmeden kaynaklı 
artan ortam sıcaklığını sebep olarak göstermiştir. 
Literatürde yapılan çalışmalar, yığıntı kenar oluşum 
mekanizmasında ve buna bağlı olarak işparçası ve 
takım aşınmalarında kesme esnasında oluşan ortam 
sıcaklığının temel etken olduğu görülmektedir.  Kesme 
ortamının kriyojenik basınçlı hava jeti ile soğutulduğu 
bir deneysel çalışmada [16]  yığıntı kenar oluşumunun 
boyut olarak çok küçük ölçülerde oluştuğu 
gözlemlenmiştir. Kesme sırasında meydana gelen 
kuvvetlerin kuru kemeye göre çok daha düşük 
seviyelerde gerçekleştiği belirtilmiştir. İşleme sırasında 
oluşan talaş şekilleri kesme olayını anlamak 
bakımından önemli bir göstergedir. Bu sebeple ilerleyen 
bölümlerde talaş tip ve şekilleri hakkında detaylı bilgiler 
verilmiştir. 
 
1.1. Talaş Tipleri 

 
Talaşlar işlenen malzemenin cinsi, kesme hızı, 
ilerleme/kesme derinliği ve takım geometrisi 
parametrelerine bağlı olarak değişik tiplerde oluşur. 
Talaş tipi, kesme şartları ve yüzey kalitesi hakkında 
bilgi veren bir faktördür. Ayrıca talaş tipi, talaşlı imalatın 
zorluğu veya kolaylığında da etkili olmaktadır. Uzun ve 
sürekli talaşın akması, takım veya tezgâha 
dolaşmasına, malzeme ve yüzey kalitesinin 
bozulmasına ve kesici ucun zarar görmesine neden 
olur. Talaş, oluşum mekanizmasına göre üç tip talaş 
meydana gelir (Bkz. Şekil 1). 
 
• Sürekli talaş (Akma talaş) 
• Süreksiz talaş (Kesintili veya kırıklı talaş) 
• Yığıntı Talaş (YT, Built-Up Edge-BUE) 
 

Sürekli talaş tipi genellikle sünek malzemelerin yüksek 
hızlarda işlenmesi sonucunda oluşmaktadır. Sürekli 
talaş, kesici takımın önünde talaş kaldırılan 
malzemenin sürekli deformasyonu ile makro düzeyde 
çatlaksız olarak meydana gelir. Talaş, yüksek 
deformasyondan dolayı sertleşir ve sertliğin artması ile 
kesici takım aşınmasını artırır. Sürekli talaşlar, bant, 
spiral veya değişik helisel şekillerde oluşabilmektedir. 
Bu tip talaş, sünek is parçası, düşük kesme derinliği ve 
düşük ilerleme miktarı, keskin kesici uçlu takım, büyük 
talaş açılı kesici uç, yüksek kesme hızları, kesme sıvısı 
kullanılarak kesici uç ve iş parçasının etkin olarak 
soğuk tutulması, talaş akma direncinin minimum olduğu 
durumlarda oluşur [8]. Süreksiz talaş oluşumu sırasında 
malzeme aşırı plastik deformasyona uğrar ve eğer 
malzeme kırılgansa kısmen şekillenen talaşla birlikte 
birincil deformasyon bölgesinde kırılma oluşur. Bu 
şartlar altında talaş dilimlenmiştir ve oluşan talaş 
kesintilidir. Kesme sırasında değişen ayrılma hızı (Vc) 
sıkışmada en düşük, talaş kopmasında en büyük değeri 
alır. Takım talaş yüzeyinin yüklenmesi ise bunun 
tersinedir. Sürekli talaş tipine göre, periyodik değişen 
kesme kuvvetinin genliği büyük, frekansı küçüktür [8]. 
YT tipinde ise işlenen yüzey boyunca devamlı olarak 
çıkan talaşın kesici takım yüzeyine yapışmasıyla 
oluşur. Sıcaklığın düşük olduğu kesme hızlarında, 
soğutma sıvısı kullanılmadığı durumlarda, kesici takım 
önünde metale uygulanan basma kuvveti ve aşırı 
sürtünmeden dolayı talaşın sürekli deformasyona 
uğramasıyla, kesme düzlemine dik açıdaki bir düzlem 
boyunca talaştan kopmalar meydana gelir. Talaştan 
ayrılan küçük parçacıklar takıma yapışırlar. Kesici 
takıma sinterlenerek yığılan bu parçacıklar yığıntı (YT 
veya ing. BUE) olarak isimlendirilir. Bu talaş ikincil 
deformasyon bölgesinde oluşmaktadır. Çıkan talaştan 
daha sert olan YT, kararlı ya da kararsız olabilmektedir. 
Kararsız YT’nin bir kısmı, çıkan talaş tarafından 
uzaklaştırılırken bir kısmı da kesme sırasında talaştan 
ayrılıp, islenen yüzeye gömülerek yüzey pürüzlülüğünü 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Ayrıca çok sert olan YT 
kesici ucun aşınmasına neden olmaktadır. Kararlı YT 
ise, kesici takım ucunda kayma gerilmesinin ve etkin 
talaş açısının artısına sebep olur. Aynı zamanda kesici 
uç ile talaş arasında temas alanını kısıtlayarak kesme 
kuvvetlerini arttırır. Bu tip işlemler de malzemenin 
yüzey kalitesini olumsuz yönde etkiler [17]. 
 

 
 

Şekil 1. Talaş tipleri a) sürekli talaş, b) boğumlu (ing. 
segmented) talaş, c) yığıntı talaş ve d) kesintili talaş 

[18] 
1.2. Talaş Şekilleri 
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Birçok değişkene bağlı olarak ortaya çıkan talaş 
şekilleri, işlenebilirlik açısından değerlendirilerek 
gösterilmiştir. Sürekli talaşlar bant seklinde, spiral veya 
helisel şekillerde oluşmalarına rağmen, talaşlı işlem 
açısından öncelikli talaşlar kısa spiral ve helisel şekilli 
talaşlardır. Uzun talaş oluşumu operatör için tehlikeli 
olmakla birlikte, talaşın kaldırılması için gereken zaman 
bakımından verimliliği azaltır, işlenen yüzeyin kalitesini 
bozabilir. Şekil 2’de görüldüğü gibi 1, 2, 3 numaralı 
talaşlar istenen talaş tipi iken 5 ve 6 numaralı talaşlar 
kabul edilebilir, 4 ise olumsuz talaş tipine örnektir [8]. 

 
 

Şekil 2. Talaş şekilleri ve işlenebilirlik etkisi [8] 
 
 
2. Deneysel Çalışmalar 

 
SAE 1030 çelik malzemeden hazırlanan deney 
numunelerin işleme deneyleri Goodway GA–2800L 
sayısal denetimli bir tornalama merkezinde 
gerçekleştirilmiştir. CNC tornalama merkezinde 130, 
140 ve 150 m/dk farklı kesme hızlarında 0.20 mm/dev 
sabit ilerleme hızında 2.50 mm sabit kalınlığında talaş 
kaldırılarak işlenmiş ve kesici takım üzerinde meydana 
gelen yığıntı kenar oluşum miktarları SEM görüntüleri 
üzerinden karşılaştırılmıştır. Deneylerde kullanılan SAE 
1030 çeliğin çekme test grafiği Şekil 3’te verilmiştir. 
Yapılan çekme testine göre üç farklı deney numunesi 
için ortalama %38.6 uzama ve 76582 N en büyük 
çekme dayanımı değerleri çekme test cihazından 
okunmuştur. 
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Şekil 3. Deney numunelerine ait çekme testi sonuçları 
 
Deney malzemeleri TS 10329 standardı göz önünde 
bulundurularak boy/çap oranı 10/1’den küçük olacak 
şekilde hazırlanmıştır. Numunelere ait kimyasal 
kompozisyon % olarak Çizelge 1’de verilmiştir. 
Numunelerin ayna ile punta arasında islemeye uygun 
olacak biçimde her birinin ucuna punta deliği açılmıştır. 
Çizelge 1. Deneylerde kullanılan SAE 1030 
malzemenin kimyasal kompozisyonu 
 

Bil. 
(%) 

 

C Cr Mn Mo Ni Cu S 

0.310 0.072 0.675 5.000 0.09
0 

0.29
2 0.027 

 
TS 10329 standardına göre kesici takımın sert metal 
veya seramik uçlu olması halinde uçlar, mekanik 
sıkmalı tip olmalıdır. Sert lehim veya metal kaplama ile 
gövdeye bağlanmış uçlar, referans kesici takım olarak 
kullanılmamalıdır. Kesici takım tezgâha doğru olarak 
bağlanmalıdır. Bu bağlamda, takımın kesici ağzı ucu iş 
mili ekseni seviyesinde ve kesici gövdesi iş dönme 
eksenine dik konumda olmalıdır. Kesme deneylerinde 
TS 10329 standardına bağlı kalınarak 0.4 mm burun 
yarıçaplı (radyüslu) IC8250 tip kesici uç (insert) 
kullanılmıştır. Kesiciler TiAlN ile PVD (Fiziksel Buhar 
Çökertmesi) yöntemiyle kaplanmıştır. Kater olarak 
DDJNR 2525 M-15 kod numaralı takım tutucu 
kullanılmıştır. Salgı olmaması ve kararlı kesme 
yapılabilmesi için numuneler ayna ve punta arasına 
Şekil 4’de gösterildiği gibi bağlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. Deney numunesinin ayna punta arasında 
islenmesi 

 
Yüzey pürüzlülüğünü ölçmek için Mitutoyo SURFTEST-
301 model pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılmıştır. Kesici 
takımlarda oluşan aşınmaların ön ölçümleri için takım 
mikroskobu kullanılmıştır. Deney numunesinin 
üzerinden kaldırılan talaşların fotoğrafları çekilmiştir. 
Kenar Yığıntı aşınma (BUE) oluşumları SEM 
fotoğrafları çekilerek aşamalar halinde incelenmiştir. 
İşleme esnasında çıkan talaş numunelerinden alınan 
örnekler dijital kumpas ile ölçülmüştür. Her kesme 
parametresi için 10 adet talaş alınmış, alınan talaşların 
kalınlıkları ve yarıçapları ölçülmüş, ortalama kalınlık ve 
standart sapmaları hesaplanmıştır. Elde edilen talaş 
şekilleriyle yığıntı talaş aşınması arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. 
 
 
3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
Kesme hızı arttırılarak (130/140/150 m/dk @ 0.20 
mm/dev) kesici takım üzerindeki BUE oluşumu sabit 
kesme derinliği ve ilerleme hızına göre gözlemlemek 
üzere SEM görüntüleri alınmış ve Şekil 5a, Şekil 5b ve 
Şekil 5c olarak gösterilmiştir. SEM görüntüleri 
incelendiğinde sabit kesme derinliği (talaş kalınlığı) ve 
ilerleme hızı altında kesme hızı arttıkça yığıntı kenar 
oluşumu azalmaktadır. 130 m/dk kesme hızında en 
büyük yığıntı meydana gelirken 140 m/dk kesme 
hızında bir önceki etkilenen bölgeye göre yaklaşık 
yarısı kadar bir bölge etkilenmektedir. 150 m/dk kesme 
hızında ise çok daha küçük bir bölgede yığıntı oluştuğu 
gözlemlenmektedir.  
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Şekil 5. Sabit kesme derinliği ve sabit (0.2 mm/dev) 
ilerleme hızında (a) 130 m/dk, (b) 140 m/dk ve (c) 150 
m/dk kesme hızlarında yığıntı kenar (BUE) oluşumları 

 
 
Sıcaklığın düşük olduğu düşük kesme hızlarında, 
soğutma sıvısı kullanılmadığı veya yetersiz kaldığı 
durumlarda, kesici takım önünde açığa çıkan talaşın 
sürekli deformasyona uğramasıyla talaştan kopan 
küçük parçacıklar takıma daha çok kaynak olmaktadır. 
Hız arttıkça ve etkin bir soğutma yapıldığında talaştan 
kopan partiküllerin takım yüzeyine kaynak olabilecek 
fırsatı bulmaları engellenir. Bunun sonucu olarak 
kaynak olma alanı veya etkilenen bölge azalır. 
 
Çıkan talaştan daha sert olan YT işlenen yüzeye 
gömülerek üretilen parçanın yüzey pürüzlülüğünü 
arttırmaktadır.  Bununla birlikte çok sert olan YT kesici 
ucun aşınmasına da neden olduğu SEM 
görüntülerinden açıkça görülmektedir. Kesme deneyleri 
sonucunda en iyi yüzey kalitesi 150 m/dk kesme 
hızında elde edilmiştir. 
 
 

 

Çizelge 2. Deney numunelerinin yüzey pürüzlülük ölçüm sonuçları 

Kesme 
hızı 
[m/dk] 

İlerleme 
hızı 
[mm/dev] 

Yüzey pürüzlülüğü [μm] Ort. Yüzey 
pürüzlülüğü 
[μm] 

Standart 
sapma 

1 2 3 4 5 

130 

0.20 

3.12 2.95 2.76 2.85 2.72 2.880 0.161 

140 2.73 2.80 2.63 2.57 2.48 2.642 0.097 

150 2.32 2.15 2.21 2.19 2.07 2.188 0.126 

 
Kesme hızı 130 m/dk’dan 140 m/dk’ya arttırıldığında ortalama yüzey pürüzlülük değerinin azaldığı gözlenmiştir. 
Kesme hızı 150 m/dk'ya çıkarıldığında ise ortalama yüzey pürüzlülük değeri 2.188 μm olarak en düşük değerine 
ulaşmış yani en kaliteli yüzeyler en yüksek kesme hızında elde edilmiştir (Bkz. Çizelge 2 ve Şekil 6). 
 
 

Çizelge 3. Farklı kesme hızlarında oluşan talaş örneklerine ait yarıçap ölçüleri 
 

Kesme 
hızı 
[m/dk] 

İlerleme 
hızı 
[mm/dev] 

Talaş kıvrılma yarıçap ölçüleri [mm] Ort. 
Yarıçap 
[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

130 

0.20 

1.05 1 1 1.1 1.8 1.1 1.2 1.8 1.15 1.3 1.20 

140 1.15 1.1 1.1 1.15 1 1.1 1.15 1.3 1.7 1.9 1.31 

150 2 1.7 1.5 1.9 1.5 1.3 1.5 1.2 1.8 1.4 1.58 
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Şekil 6. Yüzey pürüzlülüğünün kesme hızına göre 
değişimi 

 
Talaş biçimleri isleme esnasında oluşan ısı miktarını ve 
öncelikli kesmenin oluşup oluşmadığını anlamak için 

incelenmiştir. Birbirinden farklı kesme parametrelerinde 
islenen deney numunelerinden elde edilen talaş 
örnekleri dijital kumpasla ölçülerek Çizelge 3 ve Çizelge 
4’te gösterilmiştir. İki farklı tip kesici uç kullanıldığından 
çıkan talaş tiplerinin kalınlık ve yarıçap ölçüleri için iki 
ayrı grup çizelge kullanılmıştır. Ölçümleri yapılan veriler 
bize kesme hızının düşük olduğu deney 
numunelerinden çıkan talaşların talaş kalınlıklarının 
yüksek, talaş kıvrılma çaplarının da düşük olduğu 
göstermektedir (Bkz. Şekil 7a ve Şekil 7b). Talaş 
kalınlığının artması kesici uç üzerinden akan talaşın 
daha zor akmasına aynı zamanda o bölgedeki ısının 
yükselmesine neden olmaktadır. Kesme hızının 
arttırılması ile talaş kıvrılma yarıçaplarının arttığı ve 
talaş kalınlığının azaldığı görülmüştür. Kesme hızının 
artması ile oluşan ısıya paralel olarak talaşın deney 
numunesi üzerinden daha kolay bir şekilde akmasını 
sağlamıştır. 

 
 

Çizelge 4. Farklı kesme hızlarında oluşan talaş örneklerine ait yarıçap ölçüleri 
 

Kesme 
hızı 
[m/dk] 

İlerleme 
hızı 
[mm/dev] 

Talaş kıvrılma yarıçap ölçüleri [mm] Ort. 
Yarıçap 
[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

130 

0.20 

1.05 1 1 1.1 1.8 1.1 1.2 1.8 1.15 1.3 1.20 

140 1.15 1.1 1.1 1.15 1 1.1 1.15 1.3 1.7 1.9 1.31 

150 2 1.7 1.5 1.9 1.5 1.3 1.5 1.2 1.8 1.4 1.58 
 
 

    
 

Şekil 7. Kesme hızının (a) talaş yarıçapı (b) talaş kalınlığıyla ilişkisi
 
Kesme hızının 130 m/dk’dan 150 m/dk’ya çıkarıldığında 
ortalama talaş kıvrılma yarıçapı 1.20 mm’den 1.58 
mm‘ye çıkmıştır. Kesme hızının artması ile talaşların 
akış hızı artmış kesme bölgesindeki çıkan talaş 
renginden ısının arttığı görülmüştür. Kesme hızı 140 
m/dk iken kesme bölgesindeki çıkan talaşın rengi açık 
renkte sarıya yakın bir hal almıştır. Aynı zamanda bu 
kesme parametresine göre elde edilen talaşlar homojen 
bir dağılım göstermiştir. Buna bağlı olarak en iyi yüzey 
kalitesi 150 m/dk kesme hızında elde edilmiştir. Elde 
edilen talaş şekilleri Şekil 8’de (a) 130 m/dk, (b) 140 
m/dk ve (c) 150 m/dk olarak 1/1 ölçekli fotoğraflarda  
 

 
gösterilmiştir. Ayrıca, Kesme yükleri işleme merkezinin 
özelliğinden yararlanılarak elde edilmiştir. 
CNC tezgâhta işleme anında tezgâh eksenleri üzerinde 
oluşan keme yükleri % cinsinden monitörden 
okunabilmektedir. X ve Z eksenindeki yükler kesme 
hızları değişimine göre yüzde cinsinden kesme 
esnasında elde edilmiştir. 
Kesme hızı arttıkça tezgâh eksenleri üzerinde oluşan 
ve tezgah monitöründen okunan yükler 16.1 kN’dan 
9.60 kN’a kadar düşmüştür (Bkz. Şekil 9). Buna sebep 
olarak kesme hızı arttıkça talaş temas boyu (ing. 
contact length) veya temas yüzey alanı (ing. contact 
area) azalır [7, 19]. Temas yüzey alanı düştükçe 
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sürtünme azalır. Sürtünme azaldıkça da kesme 
kuvvetleri ve ortamda oluşan ısı azalır. 

 
 

 
 

 
 

Şekil 8. 0.2 mm/dev ilerleme hızında oluşan talaş 
morfolojileri (a) 130 m/dk (b) 140 m/dk (c) 150 m/dk 

(x1) 
 
Çizelge 5. Sabit 0.2 mm/dev ilerlemede kesme hızına 

bağlı eksenel kuvvet (yük) değerleri 
 

Kesme hızı 
[m/dk] 

Eksenel 
kuvvet [%] 

Eksenel 
kuvvet [kN] 

130 35 1.61 
140 32 1.32 
150 24 0.96 

 

 

Şekil 9. Sabit 0.2 mm/dev ilerlemede kesme hızının 
eksenel kuvvet ile değişimi 

Bu bölgedeki ısının azalışına paralel olarak talaşın 
daha kolay bir şekilde aktığı ve yüzeye yapışmaya 
fırsat bulamadan soğutma sıvısıyla ortamdan 
uzaklaştırılmasından dolayı yapışma (adhesif) etkisinin 
azaldığı söylenebilir. Kesme hızı arttıkça sürekli talaş 
(ing. continuous chip) oluştuğu görülmektedir. Benzer 
sonuçlar literatürde açıklanmaktadır [20]. Yığıntı kenar 
(BUE) oluşumuna kesme hızının etkisinin incelendiği bu 
çalışmada, yüzey pürüzlülüğü, talaş özellikleri ve 
kesme kuvvetleri dikkate alınarak en uygun kesme hızı, 
sabit 0.20 mm/dev ilerleme hızı altında 150 m/dk olarak 
elde edilmiştir. 
 
4. Sonuç 
 
SAE 1030 Dövme çelik malzemede kesme hızı artışına 
karşı kesici takım üzerinde oluşan yığıntı kenar (BUE) 
oluşum mekanizmasının incelendiği bu çalışmada 
aşağıda özetlenen sonuçlar elde edilmiştir: 
 
• Sabit 0.2 mm/dev ilerleme hızı şartları altında 150 

m/dk kesme hızında en az yanak aşınması olduğu 
görülmüştür. Kesme hızının artması yığıntı kenar 
oluşumunu dolayısıyla yığıntı kenar aşınmasını 
azaltmıştır. Bu sonuçlar literatürle elde edilmiş 
benzer çalışmalarla uyumludur [17, 20]. 

• Kesme hızının 130 m/dk‘dan 150 m/dk’ya artması 
talaşın malzeme üzerinden daha kolay bir şekilde 
akmasını sağlamış, oluşan sürekli talaş yarıçapı 
1.20 mm’den 1.58 mm’ye yükselmiştir.  

• Sabit (0.2mm/dev) ilerleme hızı altında, kesme hızı 
değeri 130 m/dk’dan 140 m/dk’ya artırıldığında, 
ortalama yüzey pürüzlülüğü 2.880 μm iken kesme 
hızı 150 m/dk’ya çıkarıldığında deney numunesi 
yüzeyinde kalite artmaktadır. 150 m/dk kesme 
hızında yüzey pürüzlük değerinde ortalama 2.188 
μm değerinde bir azalış gözlenmiştir. 

• CNC Tezgâh eksenleri üzerinde oluşan yüklere 
bakıldığında kesme hızı 130 m/dk’dan 150 m/dk‘ya 
çıkarıldığında Eksenel kuvvet yaklaşık  %35‘den 
%23’lere kadar düşmüştür. Kesme hızı artıkça 
kesme yüklerinde azalma olmaktadır. Literatüre 
bakıldığında benzer sonuçların elde edildiği, yani 
kesme hızı arttıkça kesme kuvvetlerinin düştüğü 
görülmektedir. 
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Özet 
 
Metaller korozyondan korunmak amacıyla çinko ya da 
çinko alaşımları ile kaplanır. Kaplama üzerine 
uygulanan pasivasyon ve lak tabakalarıyla korozyon 
direnci arttırılır. Çinko kaplamanın yetersiz kaldığı 
korozif ortamda çinko alaşımlı kaplamalar tercih edilir. 
Çinko alaşımlı kaplamaların, tasarımda kullanılan 
temas ettiği malzeme ile uyumlu olması gerekir aksi 
durumda korozif ortamda galvanik korozyon oluşumu 
görülebilir. Bu çalışma içerisinde, yüksek korozyon 
direncine sahip çinko-nikel ve çinko-lamelli iki farklı  
çinko alaşımlı kaplamanın; korozyon dirençleri ve 
kaplama içerisinde bulunan alaşım elementlerinin 
galvanik korozyona etkisi araştırılmıştır. Uygulanan 
kaplama proseslerinin etkisini gözlemlemek için perçin 
yapılmayan ham malzeme ve  alüminyum plakaya 
perçinlenen numuneler tuz sisi testine tabi 
tututulmuştur. Çalışmanın sonucunda kaplamaların 
kaplama kalınlığı, optik mikroskop görüntüsü, perçin 
işlemi sonrası kaplama kalınlıkları ve tuz sisi testi 
sonuçları karşılaştırılmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Bor çeliği, Çinko lamel, Çinko nikel,  
Galvanik korozyon, Kaplama 
 
Abstract 
 
Metals are coated with zinc or zinc alloys to prevent 
corrosion. Corrosion resistance is increased by 
passivation and lacquers on the coating. Zinc alloy 
coatings are preferred in the corrosive environment 
where zinc plating is insufficient. Zinc alloy coatings 
must be compatible with the material used in the 
design, otherwise galvanic corrosion may occur in 
corrosive environment. In this study, two different zinc 
alloy plating with high corrosion resistance zinc-nickel 
and zinc-lamella; corrosion resistance and the effect of 
the alloy element in the coating on galvanic corrosion 
have been investigated. In order to observe the effect 
of the applied coating processes, the raw material and 
the riveted samples were subjected to salt spray test. 
As a result of the study, coating thickness, optical 
microscope image, post-rivet coating thickness and salt 
spray test results are compared. 
 
Keywords: Boron steel, Zinc lamel, Zinc nickel, 
Galvanic corrosion, Coating 
 

1. Giriş 
 
Maliyetinin düşük ve mekanik özelliklerinin iyi olması 
nedeniyle otomotiv sektöründe çelik malzeme yoğun bir 
şekilde kullanılır. Bununla birlikte, çelik içerisindeki 
demir oranı korozyon direncini düşürür ve daha hızlı bir 
şekilde korozyona uğramasına neden olur. Korozyona 
uğramaması ve ömrünü arttırmak için kullanılan en 
etkili yöntemlerden biri, metalik kaplamadır.  
Endüstride kullanılan komponentler, krom çinko 
alüminyum, bakır, kobalt, nikel, kadmiyum, kalay ve 
kurşun gibi saf metallerle ya da bunların alaşımları ile 
kaplanmaktadır [1]. Metalik kaplamalardan biri olan 
çinko kaplama çeliğin korunmasında uygulanmaktadır.  
Çinko kaplamaların, atmosferik korozyona karşı 
gösterdiği yüksek direnç, iyi yapışma sağlaması, düşük 
maliyet ve işlem kolaylığı gibi özellikleri ile endüstride 
yaygın olarak kullanılmaktadır [2]. Çeliklerin 
korunmasında yüksek korozyon direnci ve kullanılan 
malzemeler ile kaplamaların birbirleriyle uyumlu 
olmasını sağlamak için çinko alaşımlandırılarak (nikel, 
alümiyum gibi) kaplama uygulanır. 
Bu çalışmada, çinko nikel ve çinko lamelli kaplanan 
numunelerin tuz sisi testi sonuçları değerlendirilmiştir. 
Bununla birlikte 6xxx serisi alüminyum alaşımlı 
malzeme ile perçinlenen numunelerde, tuz sisi testi 
sırasında galvanik korozyon oluşumu ve test 
sonuçlarına göre kaplama içerisinde yer alan alaşım 
elementlerinin galvanik korozyona olan etkisi 
incelenmiştir. 
 
2. Korozyon 
Korozyon, bir elementin sıfır veya düşük valans 
değerinden pozitif ya da daha yüksek valans değerine 
dönüşmesidir [3]. Korozyon iki farklı şekilde oluşabilir. 
Kimyasal korozyon bunlardan biridir. Kimyasal 
korozyonda metalin içerisinde bulunduğu ortam kuru ve 
gaz oksit tabakası; elektrokimyasal korozyonda ise 
metalin bulunduğu ortam ıslaktır ve pas oluşumuna 
neden olur.  Elektrokimyasal korozyon için anot ve 
katottan oluşan iki elektrot, iletken ve sıvı bir ortam ve 
anot ile katot arasında elektrik akımının oluşması 
gerekir. Burada oluşan hücreye galvanik hücre denilir 
Korozyonun önlenmesi için korozyon hücresini 
oluşturan elemanlardan en az birinin devreden 
çıkarılması gerekir. Bundan dolayı tasarımlarda 
malzeme seçimi, kaplama yöntemi ve çevre şartları gibi 
etkenler önem kazanmaktadır [4]. 
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Korozyonu etkileyen farklı parametrelere bağlı olarak 
farklı korozyon çeşitleri oluşmaktadır. Bu korozyon 
çeşitlerinin görülme sıklığı Çizelge 1’ de gösterilmiştir. 
Galvanik korozyonun karşılaşma sıklığı diğer korozyon 
türlerinden görüldüğü gibi oldukça yüksektir. 
 

Çizelge 1. Hasar nedenleri ve karşılaşma sıklığı [5] 
Korozyon Hasar Türü % Karşılaşma Sıklığı 

Tek düze korozyon 0.3 
Yorulmalı korozyon 1.5 
Erozyon korozyon 13.1 

Yüksek sıcaklık korozyonu 1.3 
Galvanik korozyon 15.2 

Tanelerarası korozyon 5.6 
Oyuklanma korozyonu 7.9 

Kaynak bölgesi korozyonu 2.5 
Hidrojen gevrekliği 0.8 

 
Üniform korozyon, metal yüzeyinde üniform olarak 
dağılmış korozyon türüdür. Üniform korozyonda, 
yüzeyin her noktasında korozyon hızı yaklaşık olarak 
aynıdır ve her noktada aynı derecede incelir. Bu tip bir 
korozyona atmosferik ortamda açıkta bekletilmiş 
çeliklerde rastlanılır. Atmosferik korozyonda olduğu 
gibi, metal kalınlığı her noktada aynı kalır ve malzeme 
hesaplanan ömrüne kadar dayanıklılığını korur [6]. 
 

Çizelge 2. Standart elektrod potansiyeli [7] 

Element Standart Elektrot 
Potansiyeli (V) 

Lityum - 3,03 
Sodyum -2,713 

Magnezyum -2,371 
Alüminyum - 1,66 

Çinko - 0,763 
Krom - 0,74 
Demir - 0,44 

Kadmiyum - 0,402 
Nikel - 0,23 
Kalay - 0,14 

Kurşun - 0,126 
Hidrojen 0 

Bakır + 0,33 
Cıva + 0,792 

Gümüş + 0,799 
Platin + 1,2 
Altın + 1,45 

 
Standart elektrot potansiyeli, metalin kendi iyonlarını 
içeren 1 molar çözeltisi içerisinde 25˚C sıcaklıkta 
dengede olduğu anda ölçülen potansiyelidir. Referans 
olarak hidrojen elektrot kullanılır, referans elektrotun 
potansiyeli sıfır olarak kabul edilir [8]. Çizelge 2' de 
metallerin standart elektrot potansiyelleri verilmiştir. Bu 
çizelgede yer alan yukarıda bulunan bir metal, 
kendisinden aşağıdaki metalin anodu olur. Metallerden 
daha asil olanı katot, daha aktif olanı ise anot olur. 
Katot olan metal korunurken anot olan metal korozyona 
uğrar. Korozyon hızı ise iki metal arasındaki voltaj 
farkına bağlıdır [6]. 
 

Galvanik korozyon, elektrolitik bir ortamda elektriksel 
olarak temas halinde bulunan iki farklı metalin maruz 
kaldığı korozyon çeşididir. Galvanik korozyona olan 
eğilim galvanik seri ile belirlenmektedir. Birbirlerine 
yakın metallerde korozyon eğilimi görülmez. İki metalin 
elektrod potansiyelleri arasındaki fark ne kadar yüksek 
ise o kadar hızlı bir şekilde korozyona uğrar. Galvanik 
etki sonucu hangi metalin anot hangisinin katot olacağı, 
söz konusu metallerin çözelti içerisinde göstereceği 
elektrot potansiyeli ile anlaşılabilir. Galvanik seri 
elektrot potansiyelini gösterir fakat sadece bu 
parametreler ile öngörüde bulunmak zordur.  
 
3. Metal Kaplamalar 
Metalin yüzeyine yapılan her türlü işlem yüzey işlem 
olarak değerlendirilir. Yüzey işlemler; boya, ısıl işlem ve 
kaplama olarak geniş bir uygulama alanını kapsar. 
Metal kaplama, korozyondan korumak, güzel görünüm 
sağlanması, sertlik ve aşınma direnci kazandırmak 
amacıyla uygulanır [9]. 

Çinko kaplamanın diğer kaplama türlerine göre tercih 
edilmesinin nedenlerinden biri maliyettir. Çünkü çinko 
metali; nikel, bakır, kalay gibi metallere göre maliyeti 
daha düşüktür. Çeliklerin korunmasında, çinko 
alaşımları, alaşımsız çinkoya kıyasla daha yüksek bir 
korozyon direnci sağlamaktadır. Çinko ya da çinko 
alaşımlı kaplama tabakası, demir esaslı ana malzemeyi 
katodik koruma mekanizması ile korumaktadır. 
Çinkonun, çelik içerisinde bulunan demire göre daha 
reaktif olması çelikten önce oksitlenmesine neden olur. 

Çinko-nikel kaplama yüksek sıcaklıkta çalışan parçalar 
için mükemmel yapışma ve yüksek korozyon direnci 
sağlar. Genellikle kaplama banyosunda %12-15 
oranında nikel bulunduran alaşımlı elektrolitik çinko 
kaplama türüdür. Özellikle kırmızı pasa karşı yüksek 
korozyon koruması sağlar. Isıl işlem ile sertleştirilmiş 
çeliklerde kullanılabilir. Tüm yüzeylerde homojen 
kaplama kalınlığına ulaşılmasını sağlar. Alkali veya 
asidik olarak çözeltili banyolar ile uygulanabilen çinko-
nikel kaplama, metal dağılımının daha kolay kontrol 
edilebilir ve kaplama performansının daha iyi olması 
sebebiyle alkali çinko nikel kaplama daha çok tercih 
edilmektedir. Ayrıca siyanür içermemesi nedeniyle 
çevreye duyarlı bir kaplama türüdür [10]. 

Çinko-lamelli kaplama yüksek oranda çinko ve 
alüminyum içeren lamelli mikro yapılara sahip ve 
akımsız olarak metal yüzey üzerine kaplanan 
korozyona karşı katodik koruma sağlayan tabakalardır. 
Akımsız bir kaplama yöntemine sahip olduğu ve ön 
işlemler esnasında asit ile temas etmediğinden dolayı 
hidrojen gevrekliği riski bulunmamaktadır. Hidrojen 
gevrekliği riski olmadığından dolayı hidrojen atomunun 
içerisine çok kolay girerek beklenmedik kırıklar 
oluşturduğu yüksek sertliğe sahip çeliklerde güvenle 
kullanılabilir. Elektroliz ile kaplama sonrası hidrojen 
gevrekliğinin alınması için uygulanan ısıl işlem 
adımlarına gerek yoktur. Isıl işlem maliyeti oluşturmaz 
[11].  

Kaplamalara estetik bir görünüm kazandırmak ve 
korozyon direncini arttırmak amacıyla pasivasyon işlemi 
uygulanır. Kaplanan metallerin üzerine koruyucu 
kromat tabaka oluşturur. Pasivasyon banyoları krom 
esaslıdır. Altı değerlikli (Cr+6) işlemler krom atığının bir 
ön arıtma gerektirmesi ve doğayı zehirlemesi sanayide 
yasaklanmasına neden olmuştur. Bu sebeple krom üç 
değerlikli (Cr+3) pasivasyon kullanılır. [9-10]. 
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4. Materyal ve Metod 

Bu çalışmanın temel amacı, yüksek korozyon dayanımı 
sağlayan çinko-nikel ve çinko-lamelli kaplamaların 
korozyon dirençlerinin karşılaştırılmasıdır. Bu bağlamda 
çinko lamelli ve çinko-nikel olarak kaplanan numuneler 
6xxx alaşımlı alüminyum malzemeye perçinlenerek tuz 
sisi testi sonucundaki galvanik korozyon davranışlarına 
olan etkisi incelenmiştir. Kullanılan pimin ham maddesi 
olarak 20MnB4 ısıl işlemsiz soğuk dövmede üretilen  
bor çeliği kullanılacaktır. 
 
Çinko-nikel kaplanan numuneler, sırasıyla sıcak yağ 
alma, kumlama, elektrikli yağ alma aşamalarından 
geçerek tamburda, alkali çinko-nikel  kaplama, krom üç 
değerlikli pasivasyon ve lak uygulanarak elde edilmiştir. 
Pasivasyon işlemi, metal üzerinde oksit tabakasının 
oluşmasına ve oluşan oksit tabakasının korozyonu 
devam etmesine neden olan oksijen atomlarının 
metalle temas etmesini önler. Lak uygulamasıyla metal 
ile oksijenin temasına bir katman daha eklenmiş olup 
korozyon direnci arttırılmıştır. Çinko-lamelli kaplanan 
numuneler, sıcak yağ alma, kumlama, elektrikli yağ 
alma aşamalarından geçerek tamburda, yüksek oranda 
çinko ve alüminyum içeren lamelli mikro yapıya sahip 
kaplama (akımsız olarak) üzerine lak uygularak  elde 
edilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Tuz Sisi Testi Öncesi Numuneler 

Test numunelerinde aynı referansa sahip, çinko-nikel 
ve çinko-lamelli olarak kaplanan pim numunelerin 
ASTM B117 standardında tuz sisi testinde 1000 saat 
sonunda kırmızı pas oluşmaması hedeflenmektedir. 
Korozyon testi öncesi numuneler Şekil 1’ de yer 
almaktadır.  

 
Şekil 2. Alüminyum Plaka İle Perçilenen Numuneler 

Perçin numuneleri için, 40*100*4 mm 6xxx alüminyum 
alaşım serisinden plaka kullanılmıştır. Hazırlanan 
numuneler Şekil 2’ de görülmektedir. Malzemelerin 
galvanik korozyona uğramaması için genellikle farklı 
metallerle birleştirilmesi işlemi yapılmaz ya da yalıtkan 
bir malzemeyle etkileşimleri engellenir. Galvanik seride 
alüminyum alaşımları daha anodik yani aktiftir. Anot, 
tercihen saldırıya uğrarken, daha asil olan malzeme 
yani katot korozyona karşı korunmaktadır. Bu 
korozyondan korunma şekli katodik koruma olarak 
adlandırılmaktadır. Teorik olarak galvanik serilere 
bakıldığında alüminyum malzeme ile çelik malzemenin 
etkileşiminden alüminyum malzeme daha hızlı bir 
şekilde korozyona uğrar.  

Numuneler üzerine yapılan çinko-lamelli kaplamanın 
içerisinde alüminyum bulunması galvanik seride iki 
malzemenin birbirine yakınlaşması demektir. Bunun 
galvanik korozyona etkisini incelemek amacıyla 
alüminyum plakalara perçinlenerek iki farklı kaplama 
türünün korozyona etkisi incelenmiştir. 

Perçinlenen pimlerin optik mikroskop görüntüsü Şekil 3’ 
de gösterilmiştir. Çinko-lamelli olarak kaplanan 
numuneler perçin prosesi sırasında yüzeyden  
dökülmeler tespit edilmiştir. Perçin prosesinden sonra 
ölçülen kaplama kalınlığı ortalama 0.512 µm’ dir.  
 

 
Şekil 3. Perçinlenen Pimlerin Optik Mikroskop 

Görüntüsü 

Malzemelerin kaplama kalınlıkları çinko-lamelli için 
ortalama 13.06 µm, çinko-nikel için ise 9.33 µm’dir. 
Çinko lamelli kaplanan numunelerin kaplama 
kalınlıklarının fazla olması sebebiyle korozyon 
dayanımının daha yüksek olması beklenmektedir. 
Perçin yapıldıktan sonra yüzeyde dökülmeler oluşur ve 
kaplama kalınlığı azalır. Çizelge 4’ te perçin öncesi ve 
sonrası kaplama kalınlıkları yer almaktadır. Lamelli 
kaplamada oluşan dökülme nedeniyle perçin 
yüzeyindeki kırmızı pas dikkate alınmayıp kaplama ile 
alüminyum arasındaki galvanik korozyon incelenmiştir. 
 

Çizelge 3. Ölçülen Kaplama Kalınlıkları 

  Maksimum 
[µm] 

Ortalama 
[µm] 

Minimum 
[µm] 

Çinko-Nikel 
Perçinden 

Önce 
10.4 9.3 8.87 

Çinko-Lamelli 
Perçinden 

Önce 
14.1 13.06 11.5 

Çinko-Nikel 
Perçinden 

Sonra 
5.72 4.81 3.9 

Çinko-Lamelli 
Perçinden 

Sonra 
0.602 0.512 0.423 

 
5. Tuz Sisi Testi Sonuçları 

5.1. Tuz Sisi Testi 

Kaplamanın korozyon mukavemetinin yüksek olması 
beklenir. Ancak bunun doğrudan denenebilmesi için 
doğal ortamda paslanmasının beklenmesi gerekir ki bu 
da uzun yıllar sürebilir. Bu nedenle uluslararası 
normlara sahip hızlandırılmış korozyon testleri 
uygulanır. 

Bunlardan en yaygın ve en iyi bilineni, tuz püskürtme 
test kabinlerinde yapılan paslandırma testidir. Bu 
amaçla belirli geometrik yapıya sahip plastik kabinler 
kullanılır. Bu kabinlerin içinde sabit klimatik koşullar 
oluşturulur ve belirli açıyla kabine içine konan parçalara 
% 5’ lik tuzlu su püskürtülür. Bu işlem sırasında 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

162



parçanın kaç saatte paslandığı gözlenir ve raporlanır 
[13-14].  

Hazırlanan numunelere korozyon dayanımının 
doğrulanması, korozyon dirençlerinin karşılaştırılması 
için numunelere tuz sisi testine tabi tutulmuştur. Tuz sisi 
testinde WEISS SC1000 test kabini kullanılmaktadır. 
Test kabinindeki agresiflik derecesi 2-3 arasındadır. Bu 
çalışmada yapılan tuz sisi testi ASTM’nin belirlediği 
standarda (B117) uygun parametrelerde yapılmıştır.  

 5.2. Numune Pimlerin Tuz Sisi Test Sonuçları 

Çinko-lamelli kaplanan numuneler 72. saatte ; çinko-
nikel kaplanan numuneler ise 24. saatte beyaz pas 
görmüştür. Üzerine uygulanan pasivasyonun direnci 
beyaz pas dayanımı ile yorumlanabilir. 
  

 
Şekil 4. Numunelerin Korozyon Süreleri 

 
672. saat sonunda çinko-nikel kaplamalı olan 1 adet 
pimde kırmızı pas görülmüştür. Çinko-lamelli 
numunelerde herhangi bir kırmızı pas oluşumu yoktur. 
 
824. saat sonunda çinko-nikel kaplanan numunelerde 2 
adet pimde kırmızı pas görülmüştür. Çinko-lamelli 
kaplanan numunelerde kırmızı pas görülmemiştir.  
 
1000. saat sonunda çinko-nikel kaplanan numunelerin 
üçünde kırmızı pas görülmüştür. Çinko-lamelli kaplanan 
numunelerde kırmızı pas oluşumu görülmemiştir. 
 
Çinko-lamelli numunelerin kaplama kalınlığının yüksek 
olması korozyon direncinin yüksek olmasını etkilemiştir.  
 

 
Şekil 5. Tuz Sisi Testi Sonuçları 

5.3.   Alüminyum Plakaya Perçinlenen Numunelerin                   
Tuz Sisi Testi Sonuçları 

Malzemelerin galvanik korozyon hızını belirleyen 
elektromotor kuvvet serileri Çizelge 2’ de görüldüğü 
gibidir. 

Galvanik korozyonun etkisi görmek amacıyla çelik 
perçin malzemesi ile alüminyum plakalar 
perçinlenmiştir. Perçinlerin üzerine yapılan çinko- 
lamelli kaplamanın içerisinde bulunan alüminyum 
elektromotor kuvvet serisinde iki malzemenin 
arasındaki potansiyel farkı azaltmaktadır. Bu durumda 
çinko-lamelli kaplamada daha geç kırmızı pas oluşması 
öngörülmektedir.  
Çinko-lamelli kaplama aşınmaya ve çizilmeye karşı 
daha dayanıksızdır. Bu sebeple perçin yüzeylerinde 
çinko-lamelli kaplama deforme olacağı için perçin 
yüzeyindeki kırmızı pas dikkate alınmamıştır. 

Numunelerin üzerine yapılan iki farklı kaplamadan, 
alüminyum katkılı olan lamelli kaplamanın korozyon 
hızının daha düşük olması beklenirken; nikel içeren 
çinko-nikel kaplamanın daha hızlı korozyona 
uğrayacağı öngörülmektedir. Bu öngörünün uygulanan 
deney metoduyla doğruluğu test edilmiştir. 
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Şekil 6. Perçinlenen Numunelerin Galvanik Korozyon 

Süreleri 
 
168. saatte çinko-lamelli kaplanan numunelerin perçin 
yüzeyinde kırmızı pas görülmüştür. Fakat plakaların 
perçin yapılmayan bölgesinde kırmızı pas 
görülmemiştir. Malzemelerin temas ettiği yüzeyde 552. 
saatte çinko-nikel ve 648. saatte  çinko-lamelli  
numunede galvanik korozyon görülmüştür. 
 

 
Şekil 7. Tuz Sisi Test Sonuçları 

 
Perçin* : Perçin yüzeyi 
 

6. Sonuçlar 

20MnB4 çelik malzemeye iki farklı kaplama 
uygulanmıştır. Alkali çinko-nikel   kaplama  prosesinde, 
Cr+3 değerlikli pasivasyon ve lak uygulanmıştır. Çinko 
lamelli kaplama prosesinde, yüksek oranda çinko ve 
alüminyum içeren lamelli mikro yapıya sahip kaplama 
akımsız olarak metal yüzeyine kaplanmıştır ve 
korozyon direncini arttırmak için üzerine lak 
uygulanmıştır. Metal üzerine uygulanan her yüzey işlem 
katmanı korozyon direncini artırır ve oksijenin çelik 
içerisinde bulunan demir ile tepkimeye girmesi 
önleyerek kırmızı pas oluşmasını engeller. 
 

Uygulanan kaplama prosesi sonucunda 
perçinlenmemiş 5 adet numune tuz sisi testine tabi 
tutulmuş ve kaplamaların korozyon dirençleri 
karşılaştırılmıştır. 
 
672. saat sonunda çinko-nikel kaplamalı olan 1 adet ve 
1000. saat sonunda çinko-nikel kaplanan numunelerin 
üç adet pimde kırmızı pas görülmüştür. Çinko-lamelli 
kaplanan numunelerde 1000 saat sonunda kırmızı pas 
görülmemiştir. 
 
Çinko-lamelli numunelerin kaplama kalınlığının fazla 
olması korozyon direncini etkilemiştir. Beyaz pas 
dayanımı çinko-lamelli numunelerde 72 saat iken; 
çinko-nikel numunelerde 24 saat olarak 
gözlemlenmiştir. Beyaz pas dayanımına bakılarak 
uygulanan lak performansının çinko-lamelli de daha 
verimli olduğu söylenebilir. 
 
Alüminyum plakalara perçinlenen numunelerden 552. 
saatte çinko-nikel kaplanan 1 nolu, çinko-lamelli 2 nolu 
numunede malzemelerin temas ettiği yüzeyde 648. 
saatte galvanik korozyon görülmüştür.  
 
Perçin yapılırken kaplamanın dökülmesi sebebiyle 
perçin yüzeyinde kırmızı pas oluşmuştur. Bu nedenle 
alüminyum ile çinko-lamelli numunelerin perçin 
yüzeyindeki kırmızı pas dikkate alınmamıştır. Ayrıca 
kaplamanın çizik oluşumuna yatkın olan lamelli 
kaplama yerine çinko-nikel kaplamanın perçin prosesi 
için daha uygun görülmektedir.  
  
Çalışmanın sonucunda çinko-lamelli kaplamanın 
alüminyum içermesi galvanik seride malzemeleri 
birbirine yakınlaştırmıştır. Bu durum alüminyum ile 
kaplama içerisinde bulunan alaşım elementlerinin 
galvanik korozyon oluşma ihtimalini etkilediği 
görülmüştür. Lamelli kaplamanın alüminyum malzeme 
kullanılan tasarımlarda galvanik korozyon riskini 
azalttığı ve daha uygun olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract
 
Light metals have wider utilizations in many sectors 
such as aircraft, aerospace and automotive as time 
progresses. Same interest for electron beam welding 
which is one of the most advanced welding techniques 
is also growing accordingly. Due to being most popular 
light weight metal, aluminium is also preferred to be 
welded with electron beam welding as joint thicknesses 
and designs have some limitations. in literature electron 
beam welding of aluminium can be rarely found. In this 
study, weldability and mechanical properties about the 
electron beam welding of aluminium alloys will be 
studied and discussed. 
Keywords: Aluminium, Electron Beam Welding, 
Weldability 
 
1. Introduction 
 

It is aimed to use minimum energy resources of the 
world. In addition, efforts to reduce costs in the areas 
of production, labour and transportation in order to 
prevent the rapidly increasing environmental pollution 
it is made. Many researchers have investigated the 
aluminium alloys from various points of views. The 
lightness of various structures is expected to be high 
in strength values as desired. Aluminium is a 
lightweight material and weighs approximately 1/3 of 
steel, its electrical conductivity is excellent and has 
higher corrosion resistance than steel [1]. The highest 
strength values in aluminium alloys are in 7XXX 
series. The bonding which is the sine qua non of the 
manufacturing and construction designs does not 
give the same reaction in every metal or alloy. Due to 
the presence of oxide layer on the surface of metals 
such as Al and the high affinity of hydrogen, it is the 
factor that causes the welding processes to be 
difficult. Weldability of 7XXX series aluminium with 
high strength values; it is thought to be better in 
welding methods under vacuum. Therefore, electron 
beam welding method was chosen for the study. In 
his system operating under high vacuum, it is known 
that the heat affected zone is very narrow. Thus, there 
is no decrease in the strength values compared to 
other welding methods. 

 
2. Welding Of Aluminium Alloys  
 
TIG and MIG welding tipes are generally used in the 
welding of aluminium alloys. In aluminium welding, the 
composition of the base metal and the working 
conditions of the welded part are important. Operating 
conditions of the part to be welded; should be examined 
for corrosion, mechanical strength, fatigue, temperature 
and sealing. The problems caused by the high thermal 
conductivity in the weld are the same as those of copper 
and its alloys. Light metals tend to absorb oxygen, 
especially at high temperature, than steels. Although 

the protective oxide layer is beneficial for corrosion 
resistance, this layer melts at approximately 2050 °C 
relative to the base metal, making the welding process 
considerably difficult. Welding zone in steels; almost 
equally resistant to the base metal. However, this does 
not apply to aluminium. In almost all examples, the weld 
region is lower than the main metal. Aluminium is 
divided into two types; heat treatment and application. 
The second one is hardened by applying cold 
deformation method. The more cold deformation is 
applied, the greater the strength [2]. Pre- annealing of 
aluminium alloys before welding, increases the welding 
ability. However, application at very high temperatures 
may reduce the strength values of the alloy. Chemical 
analysis of the base metal in Aluminium alloys which is 
welded is shown in picture one. Electron beam welding 
is especially preferred for low heat input during welding 
process, thus, welded part surface and design can be 
perfectly preserved from distortion. [3]. In contrast to 
other melting welding methods, a deeper penetration is 
obtained at the electron beam welding [4]. Electron 
beams move faster in metal vapour than solid metal [5]. 
 

 
 

Figure 1. Aluminium alloys 
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3. Experimental Studies  
 

In this study 7075 Aluminium Alloy Series has been 
examined. The sample material was investigated by 
the Thermo Scientific Ice 3400 AA spectrometer and 
the chemical composition is shown in Table I. Even 
though according to the literature; this alloy is 
classified as non-weldable, electron beam welding 
method was used to check 7075 Alloy welding 
limitations. In this study, SCIAKY brand device was 
used. Special equipment which provides opportunity 
to work under 70 bar vacuum was chosen during 
experiments. This welding method is generally used 
in military defence and aerospace industry in our 
country. Significant temperature increase at the 
point where electrons hit causes melting and 
evaporation of the base metal. Welding experiments 
were performed by changing the parameters. Best 
results were provided at Focus: 500, HV: 500, I/P: 
25A and feed rate: 150 m/hour. Five tensile test 
specimens were prepared for each sample and all 
were removed by water jet cutting with respect to TS 
EN ISO 4136 and ISO 4063. Tensile tests (MTS, 
TS EN ISO 6892-2, EN ISO 6892-2, TS EN ISO 
6892-1) were performed on a 20 tonne device. In 
addition, radiography test (EN ISO 17636-1) images 
were examined according to standards and no weld 
defects were was found in any of the samples. 
 

Table 1 Chemical analysis of 7075 series 

 
 

 
 

Figure 4 Machine concept [7] 
4. Conluclusion 
 
The results of the tensile test results of the 
welding without using appropriate parameters and 
additional metal are as in Table 2. Tensile tests of 
aluminum parts with heat treatment (T6) were 
performed and average 469 MPa. Welded parts 
have tensile strength of 344,57. Mpa as average. 
In tensile test, the fracture was from the weld 
zone and a brittle fracture was observed. 
Researches on this subject are ongoing. As a 
result of the studies, it is seen that aluminum 7075 
series alloys can be welded under vacuum. 

 

 
Figure 3 Schematic working principle of 

electron beam soruce [6] 
 

Figure 5 Refraction  surface  image 
 

Table 2 Tensile  Test Result 
TEST 

NUMBER 
YIELD 

STRENGTH 
(N/mm2) 

TENSİLE 
STRENGTH 

(N/mm2) 
1 254,29 301,56 
2 307,79 349,54 
3 295,92 345,68 
4 337,13 382,43 
5 305,46 343,63 

AVERAGE 
VALUE 

300,118 344,568 
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Abstract 
Welded production of aluminium alloys, having the 
most intensive use in light metals, is gaining importance 
day by day. Due to limited energy resources in the 
world and to prevent environmental pollution, works are 
underway to reduce costs in production, labor and 
transportation area. These savings measures are 
provided by weight gains. Light metal alloys such as 
aluminium stand out with both the strength values and 
the lightness. However, the weldability of all alloy series 
is not the same. In this literature study, the application 
areas and weldability of aluminium alloys will be 
mentioned. 
Keywords: Aluminium, Welding Methods, Weldability 
 
1. Giriş 
Alüminyum tabiatta en  çok bulunan  elementlerden 
biridir ve mühendislik yapılarında çeliklerden sonra en 
fazla kullanılan metaldir. Özellikle hafiflik istenilen 
uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Korozif 
ortamlarda; alümünyum alaşımlarının yüzeyinde bir 
oksit tabakası olması nedeniyle dayanım 
sağlamaktadır. Alüminyum alaşımlarının sıcak ve soğuk 
şekillendirme kabiliyetleri iyidir. Ancak kullanım 
alanlarına bağlı olarak alüminyum alaşımlarında 
kaynaklı imalat gerekebilmektedir. Elektrik ve ısı 
iletkenliği nedeniyle çeliklere göre daha hassas kaynak 
prosesi gerektirmektedir. Bu çalışmada alünminyum 
alaşımlarının kullanım alanları ve kaynak 
kabiliyetlerinden bahsedilecektir.  
 
2. Alüminyum Alaşımlarının Kullanım 
Alanları  
 
Gıda, inşaat, uzay & havacılık sanayi ve otomotiv 
endüstrisi başta olmak üzere bir çok alanda kullanılan 
alüminyum alaşımlarının sektörlere göre çok farklı 
tercih sebepleri bulunmaktadır. Bu tercih sebeplerinin 
başında hafifliği gelmektedir; çeliklere nazaran 1/3 
ağırlığa sahiptir. Yıllar içerisinde artan ekolojik kaygılar 
nedeniyle, dünya otomobil üreticilerinin yeni arayışlar 
ve araştırmalar içerisinde olmasını tetiklemiştir ve 
sonucu olarak alüminyum alaşımlarını yönelmeye 
başlamışlardır. Otomotiv endüstrisinde gerekli olan 
yakıt tasarrufu için gerekli olan hafif malzeme seçimi; 
maliyet, işlenebililik, korozyon direnci  ve geri dönüşüm 
yönünden avantajları, hızla gelişmekte olan otomotiv 
endüstrisinde kullanımının her geçen yılda artmasına 
neden olmuştur[1]. Alüminyumun; 1- Uygun mekanik 
özelliklerle birlikte düşük ağırlık, 2- Korozyona karşı 
dayanımı, 3- Alaşımlarının sağlamlık ve yumuşaklık 
açısından son derece çeşitli olması, 4- Koku ve 
kimyasallara karşı dayanım ve hijyenik koşullar, 5- 
Uygulanan enerjiyi barındırma yeteneği, 6- Geri 
dönüşebilir olması, 7- Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, 
8- Parlama ve alev almazlık, 9- Magnetik nötralite, 10- 
Kolay işlenebilme ve biçimlendirilebilmesi, 11- Çok 
farklı yöntemlerle yüzey işlemleri, özellikleri 

kullanımının çok büyük bir hızla yaygınlaşmasına 
neden olmuş, böylelikle alüminyumu 21.yüzyıla 
damgasını vuran bir metal yapmıştır [2]. Bir otomobilde 
kullanılan parçaların tamamı geri kazanılabilmektedir. 
Geri kazanma payı %90’ın üzerindedir. Geri kazanım 
ham madde ve enerji kaynaklarının korunması için çok 
önemli teknolojik bir parametredir[3]. Alüminyumun 
yoğun olarak kullanıldığı taşıtların sahip olduğu 
avantajlardan biri de alüminyumun doğasından gelen 
ve araca kazandırdığı yapısal stabilitedir. Aracın ani 
yön değiştirmesi esnasında etkiyen kuvvetler, aracın 
makro boyutlu burkulmalara maruz kalmasına sebep 
olacaktır. Şayet araç daha hafif ve stabil bir yapıya 
sahip ise aracın yönünü düzeltme ihtiyacı 
azalacaktır[4]. Bazı parçalar için alüminyum, aynı 
kalınlıktaki çeliğin yerini alabilmektedir. Böylece %65’lik 
bir ağırlık tasarrufu dahi sağlanabilmektedir. Ancak 
çeliğin yerini alan çoğu alüminyum parçada kalınlık 
arttırılmak suretiyle çelikle aynı mukavemet 
sağlanabilmektedir. Yapısal uygulamalarda en çok 
karşılaşılan oran 1,5 ’tur. Örneğin 0,8 mm kalınlığındaki 
çelik parça yerine 1,2 mm kalınlığında alüminyum 
kullanılabilmektedir. Bu durumda ağırlık tasarrufu %50 
olmaktadır [5]. Taşıt araçlarında kullanılan bazı 
alüminyum parçalar ve bunların şekillendirme 
yöntemleri Tablo 1’de özetlenmiştir [6]. Her 100 kg 
ağırlık azaltışında 100 km’de 0,6 litre daha az yakıt 
tüketilmektedir [5-6]. Otomotiv endüstrisinde üretim 
tekniğine göre alüminyum alaşımlarının 
sınıflandırılması Şekil 1’de gösterilmektedir. Otomotiv 
sektöründe döküm yöntemiyle üretilmiş alüminyum 
kullanımı daha fazladır. Döküm alüminyum 
alaşımlarının kullanımı tüm kullanılan alüminyumun 
%80’i kadarıdır. Döküm alaşımları içinde en popüler 
olanları A380, A319, A350 alaşımlarıdır [2]. Motor, 
otomobillerdeki en ağır ünitelerden birisidir. Bu sebeple 
alüminyum kullanımıyla çok büyük miktarlarda ağırlık 
tasarrufu potansiyeline sahiptir. Birçok motor 
alüminyum motor kapağına sahiptir ve bazılarının motor 
blokları da alüminyumdur (Şekil 2a). Motor parçaları 
genellikle basınçlı dökümle üretilmektedir. Bu parçalar 
kutulara göre daha yüksek mukavemet 
gerektirmektedirler. Dizel motorlarda alüminyum 
kullanımı daha azdır. Çünkü bu motorlar benzin 
motorlarına göre daha yüksek mukavemetli olmalıdırlar. 
Ancak BMW 320 D modelinde alüminyum dizel motor 
bloğu kullanılmaktadır (Şekil 2b). Alüminyum 
motorlarda silindir başlığı dışında silindir krank karteri 
de hafif metal alaşımlarından üretilmektedir. BMW 6 
silindirli motorlar 158 kg civarındadır [1]. 
Hava aracı işleten veya kullanan kuruluşların en büyük 
sorunlarından birisi, çeşitli iyileştirmeler yaparak mevcut 
hava araçlarının günümüzün teknolojisinden faydalanır 
hale getirilmesidir. Özellikle askeri havacılıkta bu çok 
önemli bir ihtiyaçtır. Alaşım seçimi ile ilgili literatürde 
bulunan kaynaklar incelendiğinde, yapılan çalışmalarda 
alaşımların ayrı ayrı ve çoğunlukla belirli bir özellik 
açısından ele alındığı görülür. Bu nedenle herhangi bir 
uygulamaya yönelik alaşımın seçilebilmesi için çok 
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sayıda farklı kaynağın araştırılması gerekmektedir [8]. 
Günümüzde kullanılan hava araçlarının gövde 
yapılarının büyük bir kısmı alüminyum alaşımları 
kullanılarak imal edilmektedir [9]. Hava araç parçalarına 
en büyük hasarı veren mekanizmalar arasında 
korozyon gelmektedir, korozyonun kontrol altına 
alınması, havacılık alanında çok önemlidir. Dolayısıyla 
malzeme seçimi sırasında korozyon dayanımının da 
dikkate alınması gerekmektedir. Alüminyum alaşımları 
kaynak yapılabilenler ve yapılamayanlar olmak üzere iki 
gruba ayrılabilir. Burada kaynak yapılabilmekten kasıt 
kaynağın güvenilir olmasıdır. Örneğin 2024 alaşımına 
kaynak yapıldığı zaman başlangıçta ideal gibi görünen 
bir kaynak elde edilebilmektedir. Ancak zaman 
içerisinde kaynak dikişinde çatlamalar görülmektedir 
[8].  

Tablo 1 Taşıtlarda Kullanılan Alüminyum Esaslı 
Bazı Parçaların Şekillendirme Yöntemleri ve 

Ağırlıkları 
 

 
 

 
Şekil 1. Otomotiv Endüstrisinde Üretim Tekniğine Göre 

Alüminyum Alaşımlarının Sınıflandırılması 
 

 
Şekil 2. Benzin (a), Dizel (b) Alüminyum Motor 

Blokları[8] 
 

3. Alüminyum Alaşımlarında Kaynağında 
Kullanılan Yöntemler 
 

MIG (Metal Inert Gas) Kaynak Yöntemi; Soy gaz 
koruması altında sürekli eriyen elektodla yapılan 
kaynak yöntemidir. Soy gaz olarak  genellikle argon  
gazı kullanılmaktadır. Alüminyum alaşımlarının 
kaynaklanması için ilave metalin uygun seçilmesi 
gerekmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte 
alternatif akımın yanında doğru akım pulse modu ile de 
kaynak yapılabilir. TIG kaynağında tugsten elektrod  ile 
iş parçası arasında ark teşekkül ettirilir ve bu ark 
havanın tesirinden argon veya helyum gazı 
atmosferiyle korunur. Kaynak işlemi için genelde ilave 
metale ihtiyaç duyulur [10]. Sürtünme karıştırma 
kaynağıda alüminyum alaşımlarının kaynağında 
kullanılan yöntemler arasındadır. Diğer yöntemlere 
kıyasla daha yeni bir yöntem olan Elektron Işın Kaynağı 
ileri teknolojik bir kaynak yöntemi olup, 1950’lerin 
sonunda bütün dünyada kullanılmaya başlamış ve ilk 
kullanımları özellikle nükleer endüstrisiyle birlikte 
havacılık sanayinde olmuştur. Bu yöntemle 
gerçekleştirilen kaynaklı bağlantılar yüksek kalite ve 
güvenilirlik sağlamıştır. Aynı zamanda üretim 
maliyetlerini de giderek azaltmış olmakla birlikte tüm 
sanayi parçalarının birleştirilmesinde de yaygun olarak 
kullanılagelmektedir[11]. Elektron ışın kaynağı; 
yoğunlaştırılmış elektron ışınının oluşturduğu enerjinin, 
metallerin birleştirilmesinde kullanılan bir 
prosestir. Elektron açığa çıkması, hızlandırılması ve bir 
noktada yoğunlaştırılması elektron ışın tabancasıyla 
yapılır. Bu tabancanın çalışması televizyon ekran 
düzeneğine benzer şekildedir [12]. 
 
4. Alüminyum ve Alaşımlarının Kaynak 
Kabiliyeti  
 
Kaynak dikişinin kaynak işleminden sonra çalışacağı 
ortam şartları karşısında göstereceği uyum ve dikişten 
beklenen verim, alüminyum dolgu malzemesinin seçimi 
aşamasında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ana 
metal alaşımı ve bunların birbirleri ile olan bağlantısı 
farklı özelliğe sahip dolgu malzemelerinden herhangi 
birinin kullanılması ile gerçekleştirilebilir. Ancak 
bunlardan sadece bir tanesi sözkonusu uygulama için 
en uygun ürün olma özelliğine sahiptir. Alüminyum 
alaşımlı dolgu malzemeleri seçilirken sık ve öncelikli 
olarak dikkate alınması gereken konular aşağıda 
belirtilmiştir : a) Kaynak edilecek olan ana metalin cinsi 
ve bağlantı bölgesinin kalınlığı doğru olarak 
belirlenmelidir. b) Uygulanacak kaynak yöntemi ve 
kaynak ağızı şekli önceden belirlenmelidir. c) 
Kaynaktan beklenen özellikler iyi belirlenmelidir [13]. 
4145 türü dolgu malzemeleri, 2014 ve 2618 gibi 2XXX 
serisi alüminyum alaşımlarının, Al-Cu ve Al-Si-Cu türü 
döküm alüminyum alaşımlarının kaynağında çatlamaya 
karşı düşük hassasiyet sergilerler. 7XXX serisi 
alaşımların sahip olduğu yüksek çatlama hassasiyeti, 
içerdikleri bakır oranına bağlı olarak değişir. 7004, 7005 
ve 7039 gibi düşük oranda bakır içeren alaşımlar 5356, 
5183 ya da 5556 türü dolgu malzemeleri ile kaynak 
edilebilir. 7075 ya da 7178 gibi daha yüksek oranda 
bakır içeren alüminyum alaşımlarında ise ark kaynağı 
yöntemlerinin kullanılması uygun değildir. Yüksek 
oranda Si içeren 4XXX serisi dolgu malzemeleri yüksek 
oranda magnezyum içeren 5XXX serisi alaşımların 
kaynağında kullanılmamalıdır. Çünkü kaynak dikişinde 
oluşan magnezyum-silis ötektikleri tokluğun düşmesine 
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ve çatlama hassasiyetinin yükselmesine neden olur. 
Yüksek miktarda magnezyum içeren bir yapının yüksek 
oranda bakır içeren bir yapı ile karıştırılması sonucunda 
oluşan alaşımlara ait kaynak bölgesinde de yine 
çatlama hassasiyeti artışı ve tokluk düşüşü gözlenir 
[13]. 
 
5. Sonuçlar 
 
Alüminyum alaşımlarının bir çok serisi kaynak 
yapılmaya uygunken; kullanılacak yöntem ve beklenen 
mukavemet değerlerine göre seçim yapılmalıdır. İlave 
metal kullanılacaksa ürün seçimi elde edilecek nihai 
özellikler açısından önem arz etmektedir. Genellikle 
alüminyum alaşımlarının kaynağından önce bir ön tav 
yapılması uygundur. Ancak yüksek sıcaklıklarda ön tav 
uygulanması alüminyumun mekanik özelliklerini 
düşürebilir.  
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Özet 
 
Bu çalışmada endüstride yaygın olarak kullanılan AISI 
304 ve AISI 316L Östenitik Paslanmaz Çelik malzeme 
yüzeyleri termal sprey kaplama yöntemlerinden biri olan 
HVOF  (Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt Spreyleme) yöntemi 
kullanılarak Cr3C2 tozu ile 0-100µm, 100-200µm ve 
200-300µm arası kalınlıklarda kaplanmıştır. Yapılan 
kaplama işlemi sonrasında numunelerin mikroyapı 
görüntüleri alınmış, EDS analizleri yapılmış ve sertlik 
değerleri ölçülmüştür. Yapılan bu çalışma sonucunda; 
elde edilen kaplamaların tüm numunelerde altlık 
malzemelere homojen bir şekilde yapıştığı ve en iyi 
kaplama sertliğinin N5 numunesinde elde edildiği tespit 
edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AISI 304, AISI 316L, Cr3C2 HVOF, 
Mikroyapı. 
 
Abstract 
 
In this study, AISI 304 and AISI 316L Austenitic 
Stainless Steel surfaces were coated with Cr3C2 
powder by HVOF method. Coatings have applied with 
different coating thickness such as 0-100µm, 100-
200µm and 200-300µm. After coating, microstructure 
images of the samples were taken, EDS analysis was 
applied to the samples and hardness values of samples 
were measured. At the end of the experiments, it has 
been observed that the coatings adhered 
homogeneously on the surfaces of the sub-materials in 
all samples and the best coating hardness occurred in 
the N5 sample.  
 
Keywords: AISI 304, AISI 316L, Cr3C2, HVOF, 
Microstructure. 
 
1. Giriş 
 
Paslanmaz çelik farklı kullanım alanlarında koruyucu bir 
kaplamaya sahip karbon çelikleri, alüminyum, pirinç ve 
tunçla rekabet etmektedir. Paslanmaz çeliğin rekabet 
gücü, benzersiz ve karizmatik özelliğinden kaynaklanır. 
Çelikteki kromun korozyona karsı koruyucu yeteneği, 
krom ile oksijen arasındaki büyük ilgiden dolayı 
meydana gelmektedir. Malzeme içerisindeki krom 
miktarı yeterli olduğunda çeliğin dış yüzeyinde ince bir 

oksit (Cr2O3 ) tabakası oluşur. Oluşan bu oksit tabakası 
yüzeyi pasif bir hale getirmekte ve çevrenin olumsuz 
tesirinden korumaktadır. Korozyona karsı dayanımın 
sağlanabilmesi için malzeme yüzeyinin oksijenle temas 
etmesi şarttır. Çünkü malzeme yüzeyini korozyona 
karşı koruyan krom oksit film tabakasıdır[1, 2]. 
Paslanmaz çeliklerin geniş uygulama alanları vardır. Bu 
uygulama alanları; nükleer reaktör kanalları, ısı 
değiştiricileri, yağ endüstrisinde kullanılan borular, 
kimyasal uygulama ve kâğıt endüstrisi bileşenleri, 
nükleer santrallerde kullanılan fırın ve kazan parçaları 
vb. dir. Paslanmaz çelik ürünleri için ana uygulama 
alanları önem sırasına göre tablo 1.1’de verilmiştir. 

Tablo 1.1. Paslanmaz çelik ürünlerinin kullanım 
oranlarına göre uygulama alanları[4]. 

 

Paslanmaz çeliklerin; Tablo 1.1’de belirtilen uygulama 
alanlarının bazıları hem yüksek sıcaklıklarda hem de 
düşük sıcaklıklarda kullanılabilir. Östenitik paslanmaz 
çelikler her iki uygulama tipinde de uygun sonuçlar 
vermektedir [3, 4]. 

Östenitik paslanmaz çelik saf demirin 910-1400 oC’des 
tabil kaldığı Östenit veya γ fazından isimlerini 
almışlardır. Bu faz yüzey merkezli küp, manyetik 
olmayan ve deforme bir yapıdadır. Östenitik paslanmaz 
çeliğin oda sıcaklığında stabil veya metastabil yapıda 
bulunduğu tek fazdır. Alaşımlanmış nikel Cr-Fe-Ni 
alaşımlarına su verme işleminde östenitin 
tutulmasından sorumludur. Soğuk çalışmada metastabil 
alaşımlar (örneğin 201,202,301,302 B, 303, 303 se, 
304, 304L, 316, 316L, 321, 347, 348, kısmi olarak fertik 
faza dönüşürler. Daha yüksek krom ve nikel içeren 
alaşımlar (310, 310S, 314) temelde stabil östenik 
alaşımlardır ve ferrite dönüşmezler veya deforme 
olduklarında manyetik hal almazlar. Östenitik 
paslanmaz çelikler mimari, otomobil aksamlarında, gıda 
ve kimya endüstrisinde kullanılırlar[5]. 

Östenitik paslanmaz çelikler, bileşimlerinde % 12-25 Cr, 
% 8-25 Ni ve % 20’ye kadar mangan içerirler. Nikel ve 
mangan temel östenit oluşturuculardır. Gerek kullanım, 
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gerekse alaşım kalitelerinin çokluğu açısından en 
zengin grup östenitik paslanmaz çeliklerdir. Bu çelikler 
hem oda sıcaklığında hem de yüksek sıcaklıklarda 
yüzey merkezli kübik kafese sahip östenitik içyapıları 
koruduklarından ısıl işlemle sertleştirilemezler. 
Süneklilikleri, toklukları ve şekillendirilebilme 
kabiliyetleri düşük sıcaklıklarda bile mükemmeldir. Anti 
manyetik olan östenitik paslanmaz çeliklerin 
mukavemetleri ancak soğuk şekillendirme ile artar[6, 7].  

Termal sprey kaplama yöntemleri toz veya tel halinde 
bulunan kaplama malzemelerinin yakıcı, taşıyıcı ve 
yanıcı gazlarla birlikte bir püskürtme tabancası 
yardımıyla püskürtülerek altlık malzeme üzerinde 
biriktirilip, koruyucu tabakanın elde edilmesi prensibine 
dayanmaktadır. Elektrik arkı, yanıcı gazlar ve plazma 
arkı ile kaplama malzemesini ergitmede kullanılan 
sıcaklığın sağlanmasında termal sprey torcu kullanılır. 
Kaplaması yapılacak olan malzeme parçasının soğuk 
yüzeyine ergiyen kaplama malzemesi püskürtülmekte 
ve darbe etkisi altında yüzeye çarpan tanecikler, esas 
metale yapılan ısı aktarımı neticesinde soğuyarak 
katılaşmakta ve düz bir hal almaktadır. Tanecikler 
birbirlerine temas halinde bulundukları için kaplaması 
yapılacak malzeme yüzeyinde istenilen kaplama 
tabakasını oluşturmaktadırlar. Elde edilen kaplamalar 
bölgesel ve mekanik olarak bağlanma şeklinde 
kimyasal bağ kuvvetleri sayesinde elde edilir[8–10].  
 
Isıl püskürtme cihazı üreten kuruluşlar, ekipman, 
malzeme ve uygulamaların gelişiminden dolayı, ticari 
olarak uygulanan yöntemleri kullanarak en iyi kalitedeki 
kaplamayı üretme amaçlı araştırmalara yönelmişlerdir. 
Yüksek hızlı oksi-yakıt yöntemi (HVOF), metal 
püskürtme teknolojisinde son on yılın en önemli 
gelişimidir. Yöntem 1980'li yılların başında D-Gun 
yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş ve yöntemin 
başarısından dolayı 1980'li yılların sonlarına doğru ticari 
olarak piyasaya sunulmuştur. HVOF ekipmanındaki en 
yeni gelişme gaz yakıttan sıvı yakıta olan 
değişikliktir[11]. 
 
Bu yöntem üstün mekanik özellik gösteren 
kaplamaların eldesinde kullanılmaktadır. HVOF yöntemi 
ile döküm parçası ile diğer parçayı dayanımlı olarak 
bağlama işlemi yüksek kinetik enerji ve oldukça düşük 
sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Yüksek hızlı oksi-yakıt 
püskürtme yöntemi 1980 yılından bu yana kullanılan ve 
endüstri açısından önem arz eden bir kaplama 
tekniğidir. Yüksek sıcaklık ve gaz debisinde oldukça 
kaliteli kaplamaların eldesinde genellikle kullanılan 
HVOF yöntemidir. Yüksek hızlı oksi-yakıt püskürtme 
yöntemi, yüksek basınç odasında yakıt ve yanma için 
oksijenin ve diğer gazların yanma reaksiyonu 
neticesinde nozuldan birleşerek çıkması ve oldukça 
yüksek hızda alt tabakanın yüzeyine püskürtülmesi ile 
gerçekleşen bir yöntemdir. Bu yöntem ile elde edilen 
kaplamaların sahip olduğu korozyon direnci, diğer ısıl 
püskürtme tekniklerinden oldukça iyidir. Yönteminin 
parametreleri, deneysel uygulamalarla ve bağlantılarla 
optimize edilmiştir. Yönteminin hızı, sıcaklığı, katılaşma 
derecesi, kaplama malzemesi ve kaplama tabakası 
sıcaklığı gibi oldukça geniş parametrelere sahiptir[9, 
12]. Yüksek hızlı oksi-yakıt püskürtme yöntemi Şekil 
1.1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 1.1. Yüksek hızlı oksijen yakıt sistemi[13]. 

Buytoz ve arkadaşları(2013); B4C ilavesinin Fe-Cr-C 
kaynak yüzey kaplama alaşımlarında primer karbürlerin 
ve ötektik kolonilerin morfolojileri üzerindeki etkilerini 
incelemişlerdir. [14]. Islak ve arkadaşları(2015); hızlı 
oksi yakıt (HVOF) ısıl püskürtme yöntemi ile SAE 4140 
çeliği üzerinde üretilen WCCo-Mo kompozit 
kaplamaların mikroyapısal özelliklerini araştırmışlardır. 
Bunun için; WCCo tozlarına ilave edilen Mo miktarı % 
ağ. 10, 20, 30 ve 40 olarak değiştirmişlerdir [15]. Islak 
ve arkadaşları(2017); WC-Co (88-12) esaslı kaplamayı, 
Weldox 700 çeliğinde yüksek hızda (HVOF) tekniğiyle 
üretmişlerdir. Üretilen kaplamanın mikroyapısı, sertliği 
ve aşınma özellikleri araştırılmıştır[15]. Islak ve 
arkadaşları(2016); plazma püskürtme yöntemiyle AISI 
304 paslanmaz çelik üzerine kaplanmış Ti3SiC2 MAX 
fazının mikroyapı, aşınma ve korozyon özelliklerini 
incelemişlerdir[16]. 
2. Materyal ve Metod 

Yapılacak deneyler için 500x1000x10mm ebatlarında 
Ticari olarak temin edilen AISI 304 ve AISI 316L 
Östenitik Paslanmaz Çelik plakalar altlık malzeme 
olarak kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan altlık 
malzemelerin kimyasal kompozisyonları[17] Tablo 
2.1’de, fiziksel özellikleri[17] ise Tablo 2.2’de verilmiştir. 
Bu plakalar Metalografik incelemeler için 10x10mm 
ebatlarında Ermaksan Marka lazer kesim makinası 
kullanılarak kesilmiştir. 
 

Tablo 2.1. Deneylerde kullanılan malzemelerin 
kimyasal kompozisyonları[17]. 

M
al

ze
m

e 

Elementler (% Ağırlık) 

%C %Si %M
n 

%
P 

%
S 

%
Cr 

%M
o 

%
Ni 

AISI 
304 

<0,0
8 1 2 

0,
04
5 

0,0
3 

18
-

20 
- 

8-
10,
5 

AISI 
316
L 

<0,3 1 2 
0,
04
5 

0,0
3 

16
-

18 
2-3 10-

14 

Tablo 2.2. Deneylerde kullanılan malzemelerin fiziksel 
özellikleri[17]. 

Malzem
e 

Çekme 
Dayanı

mı 
(N/mm2) 

Akma 
Dayanı
mı %0,2 
(N/mm2) 

Uzama 
(%) 

Sertlik 
(Rockwell 

B) 

AISI 304 586 241 55 80 

AISI 
316l 538 207 55 76 
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AISI 304 ve AISI 316L Östenitik Paslanmaz Çelik 
plakalar boyutları 10x10mm ve 20x20mm olacak 
şekilde kesildikten sonra yüzeyleri Tablo 2.3’de 
özellikleri gösterilmekte olan Cr3C2 tozları ile Şekil 
2.1’de gösterilmiş olan HVOF kaplama düzeneği 
kullanılarak farklı kaplama kalınlıklarına sahip olacak 
şekilde kaplanmıştır. Tablo 2.4’de Numunelere ait 
parametreler verilmiştir. 
 

Tablo 2.3. Deneylerde kullanılan kaplama 
malzemesinin özellikleri 

Kimyasal Bileşim Cr3C2(Ni 20Cr) 

Toz Boyutu -45 + 15µm(-325 mesh+ 15µm) 

Toz Morfolojisi Küresel, Yığılmış, Sinterlenmiş 

 

 
Şekil 2.1. Kaplama için kullanılan HVOF kaplama 

Düzeneği 
 

Tablo 2.4. Numunelere ait parametreler 
Numune 
Numarası 

Altlık 
Malzemesi 

Kaplama Kalınlığı 

N1 AISI304 0µm -100µm 

N2 AISI304 100µm-200µm 

N3 AISI304 200µm-300µm 

N4 AISI 316L 0µm -100µm 

N5 AISI 316L 100µm-200µm 

N6 AISI 316L 200µm-300µm 

Kaplanan numuneler Metalografik incelemeler 
sırasında kolaylık sağlaması amacı ile Fırat Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü envanterinde bulunan Struers marka bakalite 
alma cihazı kullanılarak bakalite alınmıştır. 
Numunelerin bakalite alınmadan önceki hali Şekil 
2.2’de ve bakalite alındıktan sonraki hali Şekil 2.3’de 
örnek teşkil etmesi açısında gösterilmiştir.  

 

Şekil 2.2. Kaplama sonrası numune görüntüsü 
 

 
Şekil 2.3. Bakalite alınmış numunenin görüntüsü 

 
Bakalite alma işlemi sonrası numuneler metalografik 
incelenmeler için hazırlanmıştır. Tüm numuneler Fırat 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği envanterinde bulunan Struers marka 
zımparalama makinası kullanılarak 60, 120, 240, 400, 
600, 800, 1000 ve 1200 mesh’lik zımparalar ile 
zımparalanmıştır. Daha sonra numuneler 3μm’ lik 
elmas pasta ile parlatılmıştır. Bu işlemler sonrasında 
dağlama işlemine hazır olan numuneler 50ml HNO3 + 
50ml Saf su ile hazırlanmış çözelti kullanılarak 12V’da 
20 ila 25 sn süresince elektrolitik olarak dağlanmıştır. 

 
Numunelerde meydana gelen değişimleri gözlemleme 
amacıyla optik mikroskop ile mikroyapı görüntüleri 
çekilmiş, EDS ve XRD analizleri alınmıştır. Optik 
görüntüler Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 
envanterinde bulunan Nikon marka optik mikroskop 
kullanılarak alınırken, EDS analizleri Fırat Üniversitesi 
Merkez Laboratuarının envanterinde bulunan Zeiss 
marka Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 
kullanılarak elde edilmiştir. Şekil 2.4’de deneylerde 
kullanılan optik mikroskobun görüntüsü, Şekil 2.5’da 
EDS analizlerinde kullanılan taramalı elektron 
mikroskobunun görüntüsü verilmiştir. 

 
Şekil 2.4. Mikroyapı incelemeleri için kullanılan optik 

mikroskop 
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Şekil 2.5. EDS analizi için kullanılan optik Taramalı 

Elektron Mikroskobu(SEM) 
 
Kaplama sonrası numunelerin altlık malzemelerinde 
meydana gelebilecek sertlik değişimlerinin ve kaplama 
ara yüzeyleri ile kaplamaların sertlik değerlerinin 
değerlendirilmesi amacı ile numunelere Mikro sertlik 
analizi uygulanmıştır. Mikro sertlik ölçümleri her 
numune için 7 ayrı noktadan alınmıştır. Mikro sertlik 
ölçümleri Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji 
ve Malzeme Mühendisliği Bölümü envanterinde 
bulunan Emcotest marka Mikro sertlik cihazı 
kullanılarak yapılmıştır.  Kullanılan Mikro sertlik ölçüm 
cihazı Şekil 2.6’de gösterilmiştir. N6 parametresinde 
optik görüntü almak için hazırlanan numunede 
parçalanma meydana geldiği için numuneye ait optik 
görüntü ve EDS analizi alınamamıştır. 

 
Sertlik ölçümleri 10’ar saniye süre yükleme süresi ile 
500 gram yük altında gerçekleştirilmiştir. Analiz 
sırasında kare tabanlı piramit ve 136º’lik uç 
kullanılmıştır. 

 
Şekil 2.6. Kullanılan Mikro sertlik cihazı 

 

 
Şekil 2.6. Mikro setlik ölçümlerinin alındığı 

noktaların şematik gösterimi 
 
 
 
 

3. Deney Sonuçları 
 
Yüzleri Cr3C2 kaplanan AISI 304 ve 316L östenitik 
paslanmaz çelik numunelerden alınan 50x ve 100x 
optik mikroskop görüntüleri Şekil 3.1’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 3.1. Numunelere ait 50x ve 100x optik görüntüler 

 
Numunelerin kaplama sonrası sertlik değişimlerini 
belirlemek için alınan mikrosertlik değerleri Şekil 3.2’de 
verilmiştir. 
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Şekil 3.2. Mikro setlik ölçümlerin grafiği 

Sertlik grafiği incelendiğinde altlık olarak kullanılan AISI 
304 ve AISI 316L paslanmaz çeliklerinin(3.bölge) arası 
olan standart sertliklerinin 213 HV ila 247 HV arası 
değerlere yükseldiği gözlemlenmeklerdir. Bu duruma; 
HVOF kaplama işlemi sırasında malzemenin kaplama 
ara yüzeyine yakın bölgelerinde meydana gelen ısı 
artışının sebep olduğu düşünülmektedir.Kaplama 
bölgesi olan 1. Bölgede en yüksek sertlik değerinin 
1560 HV ile N5 numunesine ait olduğu gözlemlenirken 
en düşük sertlik değerinin 792 HV ile N2 numunesine 
ait olduğu gözlemlenmiştir. Kaplama ara yüzeyinden 
alınmış 2,4,5,6 ve7. Bölgelerin sertlik değerleri 
incelendiğinde birbirine yakın sertlikler tüm numenlerde 
altlık malzemelerinden yüksek kaplama bölgesinden 
düşük sertlik değerleri gözlemlenmiştir.  

Şekil 3.2’de N2 numunesine ait EDS analizi verilirken 
Şekil 3.3’de N5 Numunesine ait EDS analizi verilmiştir. 

 
 

 
Şekil 3.2 N2 numunesine ait EDS analizi 

 

 
Şekil 3.2 N5 numunesine uygulanan EDS analizi 

 
Verilen EDS analizleri incelendiğinde numunelerde her 
iki paslanmaz çelik türünde elementlere ait pikler 
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Her iki numune 
içinde Kaplama arayüzlerininden alınan Eds 
analizlerinde N2 numunesi için bölgede %7,15 
oranında C elementine tespit edilmişken %20 oranında 
Cr tespit edilmiştir. N5 numnesinde ise %19,29 
oranında C elementi tespit % 9,16 oranında Cr elementi 
olduğu gözlemlenmiştir. 
N3 numunesine uygulanan XRD analizi Şekili  

 
Şekil 3.4 N3 numunesinde oluşan faz ve bileşikleri 

gösteren XRD analizi 
Yapılan XRD analizinde numunede C, Cr, Ni, Cr3C2, 
Cr7C3, Cr23C6, C6Cr23 gibi faz ve bileşiklerin 
meydana geldiği gözlemlenmiştir.  
 

4. SONUÇLAR 

1. AISI 304 ve AISI 316L paslanmaz çelikleri HVOF 
yöntemi ile başarılı bir şekilde kaplanmış ve 
mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

2. Mikroyapı açısından bakıldığında; AISI 304 ve 316L 
östenitik paslanmaz çeliklerine yapılan Cr3C2 
kaplamalar altlık malzemeye homojen bir şekilde 
yapışmıştır. 

3. Sertlik sonuçları incelendiğinde ana malzemenin 
sertlik değerlerinde ısının etkisi ile küçük artışlar 
gözlemlenmiştir. Kaplama bölgelerinde en yüksek 
sertlik değeri N5 numunesinde gözlemlenirken, 
kaplama yüzeyinde en yüksek sertlik değeri N2 
numunesinin 2. bölgesinde gözlemlenmiştir. 

4. EDS analizlerine göre N5 numunesinde altlık 
malzemede %10-14 kaplama tozlarında %86 
oranında Cr elementi bulunmasına rağmen kaplama 
arayüzeyinde bu oran % 9,6 ya düşmüştür.  

5. XRD analizlerinde ise C, Cr, Ni, Cr3C2, Cr7C3, 
Cr23C6, C6Cr23 gibi faz ve bileşiklerin meydana 
geldiği gözlemlenmiştir. 
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Abstract 
In this study, Radiography Test (RT) results of AA6063 
Aluminum and Brass alloys welded with friction welding 
method were investigated. For welded joints; different 
rotating speed, upsetting pressure and friction pressure 
were used and other parameters such as friction time 
and upsetting time were kept constant. These welded 
samples; X-Ray diffraction and radiography tests (RT) 
were examined. As a result of the RT studies were 
done, it was observed that the welding parameters 
successfully welded these two materials.  
Keywords: AA6063 Aluminum, Brass, Friction 
Welding, Rotation Speed, Radiography Test. 
 
1. Introduction 
 
Aluminum metal is used in many fields today as it is 
lightweight and machined easily.  Aluminum is used in 
many fields such as defense, construction components, 
furniture, solar and wind energy, electric/electronic, 
decoration, etc.[1, 2, 3]. 
CuZn alloys are materials commonly used in food, 
electric, electronic and chemical industries as they have 
high strength, corrosion resistance, easy machinability, 
good electrical and thermal conductivity, and esthetics 
are easily processable and aesthetic [4]. 
Friction welding is a solid-state welding method made 
by causing plastic deformation on the interface under 
the axial pressure by taking advantage of the heat 
occurring as a result of the conversion of mechanical 
energy to thermal energy by the friction formed on the 
interfaces of the two parts one of which is stable and 
the other has rotary movement [5-6-7]. A large number 
of parameters should be controlled in the friction 
welding such as rotating speed, friction pressure, upset 
pressure, friction time, braking time, upset delay time, 
and upset time [8]. 
Non-destructive material inspection is the most 
important part of the quality control and it is the last 
complementary part of production. Non-destructive 
inspection is described as all the inspection methods in 
which materials are inspected without being destructed 
and the information is obtained about their dynamic and 
static structures.  [9]. Table 1 shows the application 
fields of the non-destructive inspection tests in the 
manufacturing sector.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Non-destructive testing experiments in 
industry application areas [9]. 

 

Practice Area Function Application 
Examples 

Research and 
Development 

Structural 
evaluation of 

materials, 
Comparison of 
production and 

assembly 
methods and 

evaluation 
findings. 

Examination of 
fatigue and 

microstructure 
of metals and 
the detection 

of cracks in the 
welding seam. 

Production 
Control 
Method 

Determination 
of the variable 

production 
method and to 

control. 

Radiographic 
and ultrasonic 

thickness 
measuring 

method and 
determination 

of the 
manufacturing 
parameters. 

Quality 
Control 

Defective parts 
and the 

detection of 
abnormalities, 
Manufacturing 

assembly 
defects, place 
and method of 

evaluation. 

Poor adhesion, 
cracking in 

welding, metal 
in the non-

uniform pores 
and the 

determination 
of material 

defects. 

During the 
service 

evaluation 

Wear and use 
during the early 
identification of 
abnormalities. 

Corrosion in 
pipes and 
location of 

warehouses 
and detection, 
Variety of early 

warning 
systems in 
vehicles. 

 
The methods applied in non-destructive testing are 
respectively visual testing, liquid-penetrant testing, 
eddy current testing, magnetic particle inspection, 
ultrasonic inspection and radiographic inspection [10]. 
High-energy electromagnetic waves may penetrate into 
many materials. The radiation penetrating to a specific 
material may affect the radiation sensitive films that are 
put other side of the material. After development of the 
films, the image of the inside of the material is seen. 
This image occurs because of the spaces in the 
material or thickness/density changes (Figure 2). This 
method is called Radiograph. The radiographic testing 
of weld bead or casting pieces using X-rays or gamma 
source is one of the most important uses for this 
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inspection method. Energy gap of the X-ray used in 
industrial radiography is generally between 50kV-
350kV. Beaming energy varies according to the type 
and thickness of the material. The testing is done by 
determining the standards suitable to features of the 
product. Radiographic testing is generally applied 
according to EN 1435 or EN 12517 standards 
[11,12,13,14]. 
 
There are many studies on this subject. For example; 
Caligulu et al., observed in the radiography test of the 
AISI 4340 steel joined by friction welding that the joint 
quality increased with the increasing rotating speed 
[15].  Yalcinoz et al., examined the AISI 4340-2205 
steel joined by friction welding using radiography 
method [16].  Dikbas et al., examined the joint regions 
of the Ti6Al4V alloys with radiography method [17].  
Tufanoglu et al., performed the radiography 
examination of the P460 steel joined by the submerged 
arc welding method [18]. Gokdas et al., used the 
radiography method for error detection after the plasma 
welding of Optim 700 MC-St37 materials [19].   Kalli et 
al., examined the Mg and Al material pairs joined by 
friction welding method with radiography method [20]. 
Taskin et al., examined the steel material pairs using 
radiography method welded by laser welding method 
[21]. Mercan et al., as a result of their radiography 
tests, observed that AISI 4340 tempered steel can be 
joined with AISI 2205 duplex stainless steel using 
friction welding method [22].  
 
2. Research Significance 
As is known, the use of materials with different 
structural properties may be required in many 
application areas. It is limited and very problematic to 
weld aluminum and brass alloys using fusion welding 
methods. Therefore, in this study, (AA6063) aluminum 
and (CuZn30) brass alloys were joined using the friction 
welding technique, being one of solid-state welding 

methods. After the joining process, the welding areas 
were examined using radiography method.   
  
3. Experimental Methods 
 
AA6063 aluminum and Brass alloys these are 12 mm 
diameter and 70 mm in length were used to fabricate 
the joints in this study.  Table 2 illustrates the chemical 
compositions of the base metals. The friction welding 
tests were carried out using a direct-drive type friction-
welding machine (Fig. 1). Table 3 present mechanical 
properties of AA6063 and Brass alloys. Table 4 
illustrates the experimental conditions. Friction time, 
and upsetting time from the friction welding parameters 
were kept constant during the welding and the welding 
was performed so that rotating speed 1600 and 1700 
Rpm, the friction pressure was 20 MPa, 30 MPa, and 
40 MPa and upsetting pressure was 40 MPa, 60 MPa, 
and 80 MPa. 
 

 
Fig. 1. Experimental set-up [15]. 

 
 
 

 

 
Table 2. Chemical compositions of AA6063 aluminum and Brass alloys. 

 
Materials Elements (% wt) 

AA6063 Fe Zn Cu Ni Mn Si Ti Mg Al Pb Sn 
0.7 0.10 0.10 0.2 0.5 0.3-0.7 0.20 0.4-0.9 Kalan - - 

CuZn30  0.05 Kalan 69,0-71,0 0.30 - - - - 0,02 0.05 0.10 
 

Table 3. Mechanical properties of AA6063 aluminum and Brass alloys 
 

Materials Tensile Strength     
(MPa) 

Yield Strength (MPa) Elasticity Module 
(GPa) 

Hardness        
(HV) 

AA6063 235 140 70 70 
CuZn30  350 170 33 95 

 
Table 4. The process parameters used in the friction welding 

 

Samples 
Welding Parameters 

Rotating 
speed(rpm) 

Friction 
pressure(MPa) 

Friction 
time(S) 

Upsetting 
pressure(MPa) 

Upsetting 
time(s) 

N1 1600 20 6 40 4 
N2 1600 30 6 60 4 
N3 1600 40 6 80 4 
N4 1700 20 6 40 4 
N5 1700 30 6 60 4 
N6 1700 40 6 80 4 
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The samples were subjected to the radiography test for 
the detailed examination of the joint regions of the 
samples whose friction welding was completed and 
controlling of the possible welding errors.  In the control 
of the welding seam, the radiographic test with 12 mm 
of thickness was used among the non-destructive 
methods and x-ray tube was used as the radiation 
source.  The principle may be shown in Figure 2 
[22,23]. For radiography test; C4 type, 100x240 mm 
Kodak film, Front, and back lead screens with the 
thickness of 0.125 mm were used. The weld seam 
applied to the material with the thickness of 12 mm was 
filmed by sending beam to pose diagram for 70 
seconds. The distance between the X-ray device and 
film was 600 mm.  Placement of the film has been 
shown in Figure 4. 
 

 
 

Fig. 2. Working principle of radiographic test [23,24]. 
 
The X-ray voltage was selected as 150 kV by 
considering  Figure 3 based on the thickness and type 
of the materials.  
 

 

Fig.3. The deep penetration thickness and material as a 
function 500kV up to the X-Ray device for x-rays to 

determine the voltage plot graphic [21,17]. 
 

The X-ray device, Rigaku Radioflex–300EGS3 type, 
having the capacity of 300KV was used (Figure 4a-b). 

 
Fig. 4. Rigaku mark Radioflex -300EGS3 type device 

(a) and control panel (b) [21,17] 
 
4. Results and Discussion 
 
4.1 Evaluation of Microstructures 
 
Figure 5 (A) shows the macro image of the samples S1, 
S2, S3, S4, S5, and S6 welded under different welding 
conditions. Visual examination of the welded samples 
showed uniform weld joints. When Figure 5 (A) was 
examined, it was observed that the flange amount 
increased directly proportional to the increase in the 
rotation speed, friction pressure, and upsetting 
pressure. The formation of flange in joining materials 
having different properties with friction welding method 
depends on the mechanical properties of two main 
materials. 
According to the microstructural observations, the 
microstructures formed interface zone during or after 
FW processes, and there were three distinct zones 
across the samples as unaffected zone (UZ), deformed 
zone (DZ) and transformed and recrystallized fully 
plastic deformed zone (FPDZ). Typical grain changes 
happened in the deformation region by the combined 
effect of the thermal and mechanical stresses.   It was 
observed that the deformation regions became narrow 
with the increase of the friction pressure and upset 
pressure and this situation happened as the materials 
that became viscous in the joint interface together with 
the increasing friction pressure were thrown out more. 
When FPDZs were examined, it was observed that 
grain structures were elongated depending on the 
increase in the rotation speed and the increase in the 
friction pressure and upsetting pressure. 
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(A) 

 
 

(B) 
 

Fig. 5. AA6063-CuZn30 after friction welding (A) Overview (B) microstructure view

4.2 Examining the Results of Radiography Test  
 
According to the International Institute of Welding, 
welding defects and the explanations of the 
radiographic images has been defined as in Table 5 
[26,27]. Films are placed into the viewer shown in 
Figure 5 and the image is evaluated according to Table 
5. It has been determined that most common welding 
defects shown in Table 5 have insufficient welding 
according to the definitions of welding defects and the 
radiographic images (C). When examining the 
radiography test results (figure 8) of the AA6063-Brass 
material pairs joined using the friction welding method, 
it was observed that the preferred welding parameters 
joined these two materials successfully.    
Our sample N3 was broken due to an unknown reason 
during the sample preparation process for the 
mechanical tests. The sample N3 we prepared for the 
radiography tests were used instead for the fractured 
sample N3 to perform the mechanical tests. 
 

 

Fig. 6. Film, penetremeter, stenciling pattern and to set 
beam. [21,17]. 

 

 
 

Fig. 7. Film examination device (Viewer).) [21,17]. 
 

 
Fig. 8. Radiographic test photographs of samples (N1, 

N2, N4, N5, N6). 
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Table 5. Definition of weld defects and radiographic image [25-26]. 
 

A :Gas gaps 
Aa:Porosity 
Ab:Gas bubbles 

Description ● Because the captured gas bubbles are formed. 
● Gas channels or long gaps 

Radiographic Image 
● Sharp black shadows around the circle 
● Sharp black depending on the round or the long shadows 

of the error change. 

B :Slag 
Ba:Slag 
Bb:Slag  errors 

Description ● Slag or other foreign materials during the welding. 
● Captured within gaps slag or foreign matter. 

Radiographic Image ● Dark shadows or random shapes. 
● Continuous dark lines parallel to the seam edge welding. 

C:Insufficient 
Welding 

Description Between the main material source material during welding seam 
merger due to lack of two-dimensional error. 

Radiographic Image Sharp-edged thin dark line. 

D:Insufficient  
Deep 
Penetration 

Description Merger at the root welding of the lack of sewing filled fully with the 
welding or root. 

Radiographic Image The middle of the dark seam continuous or discrete line welding. 
E :Cracks 
Ea:Vertical   
Cracks 
Eb:Horizontal 
Cracks 

Description Local tensile strength of metal exceeded. 

Radiographic Image Flat thin dark line 

F:Swelter 
Channel 

Description Welding material on the surface along the seam formed channel or 
groove. 

Radiographic Image Welding are spread wide and dark line along the seam. 
 
4.3. X-Ray Diffraction 
 
Figure 9 shows X-Ray diffraction across the interface of 
the sample N4. In the X-Ray analysis, Al9Si, 
Al0.0983Cr0.017 and Al10Mn3 phases and Al were 
determined (Figure 9).  
 

 
Fig.9.The result of XRD analyses of N4 sample 

4.4. EDS Analysis 

In the study, the elemental transitions in the materials 
were calculated using the full scanning EDS analysis of 
the friction welded sample N5 (AA6063-Brass) 
performed on the welding interface at the distance of 
100μm (Figure 10 (A-B) and Table-6). As a result of the 
EDS analysis, 52.30% Al, 25.84% Cu, 18.32% Zn,  

 

2.78% Pb, 0.47% Mg, 0.23% Cr, 0.03% Si and %0.02 
Ti elements were detected but formation of intermetallic 
phase was not found. 

 
(A) 

Fig. 10. A) SEM image  B) EDS graphic of sample N5 

 
(B) 
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Table 6. EDS analysis of N5 sample. 
 

Elements Al Cu Zn Pb Mg Cr Si Ti Total 
Weight % 52.30 25.84 18.32 2.78 0.47 0.23 0.03 0.02 100 
Atomic % 72.75 15.26 10.52 0.50 0.73 0.17 0.04 0.02 100 

 
5. Conclusion 
 
In this study, X-Ray radiographic tests of AA6063 
aluminum and Cuzn30 brass alloys welded by friction 
welding were investigated. The following results were 
obtained. 
 
 Based on the most common welding error 
definitions and the radiographic images demonstrated 
in Table 5, AA6063-Brass alloys are included in the 
inadequate welding group (C).  As a result of the 
examinations, it was observed that the best joint 
happened in N6 sample welded with the rotating speed 
of 1700 rpm, friction pressure of 40 MPa, upset 
pressure of 80 MPa, friction time of 6 seconds, and 
upset time of 4 seconds (Figure 8). This indicated that 
more adequate and effective welding may be 
performed with increasing rotating speed, friction, and 
upset pressure.  
 The increase in the welding quality of welding 
joints together with the increasing rotating speed may 
be associated to the fact that temperature increased 
due to the increasing rotating speed and thus amount 
of materials which became viscous, and consequently 
the structures which may affect the welding quality 
negatively, were thrown out together with the materials 
that became viscous.    
 As a result of the EDS analysis (Fig. 10 A-B 
and Table 6), 52.30% Al, 25.84% Cu, 18.32% Zn, 
2.78% Pb, 0.47% Mg, 0.23% Cr, 0.03% Si and 0.02% 
Ti elements were found but no intermetallic phase 
formation was found. 
 X-Ray analysis, Al9Si, Al0.0983Cr0.017 and 
Al10Mn3 phases and Al were determined (Figure 9). 
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Abstract
 
Sandwich structures have been widely used as 
lightweight composite components in aerospace and 
shipbuilding engineering for their high capacity of 
stiffness, strength and energy absorption. In this paper, 
low velocity impact responses of sandwich panels with 
PVC foam core and aluminum skins were investigated 
numerically. Low velocity impact simulations have been 
undertaken on sandwich structures based on cores 
designed by foams of different densities and thickness 
together under impact 50m/s velocity. Impact 
resistance and effects of structural and physical 
parameters affecting sandwich panels were 
investigated. Structural parameters are as a thickness 
of face skin and core and physical parameter is density 
of foam. As a results of the finite element analyses and 
regression analyses, the significant factor affecting the 
impact resistance of sandwich structure was 
determined as the PVC foam thickness. The second 
biggest factor is the thickness of aluminum skin and 
then foam density. 
Keywords: aluminum, PVC foam, impact, finite 
element analysis 
 

1. Introduction 
 
Sandwich structure, which is composed by two pieces 
of stiff face skin and one light core, play an important 
role in the area of energy absorption, weight reduction 
and structure protection. The face skin is usually 
manufactured by materials with high stiffness, strength 
and ductility such as metal and fiber reinforced 
composite, while the core is made of material like foam 
and honeycomb structure which have low strength and 
high energy absorbing capability. Sandwich structures 
have been extensively employed as lightweight 
composite components in aerospace industries, marine 
industries, automotive, civil engineering and 
transportation industry for their high capacity of 
stiffness, strength and energy absorption.  
Various of studies have been made to reveal the 
mechanical behavior of sandwich structures. Some 
researches begin with quasi-static behavior of 
sandwich beams. Arunkumar et all. studied on bending 
and free vibration behavior of truss core sandwich 
panel filled with foam. The resulted that triangular core 
foam-filled sandwich panel deflects less compared to 
other cores. The natural frequencies of the foam-filled 
sandwich panel are significantly increased in cellular 
and trapezoidal core. In another study impact 
resistance of foam sandwich structures with carbon 
fiber skin was investigated experimentally and 
numerically [1].  Zu et all. investigated the deformation 
and failure of sandwich structure with different 
thicknesses of panel and foam core. They found that 
the maximum bending load increases with the 
thickness of both steel panel and foam core. The failure 
of sandwich was defined as the crush and shear 
damage of foam core and the delamination of glued 

interface at a large bending load [2]. In another study, 
three point bending tests of new composite structure 
based on aluminum foam sandwich and fiber metal 
laminate were performed. The experimental results 
show that the new composite structure has an 
improved comprehensive performance compared with 
the traditional aluminum foam sandwiches [3]. Xiong et 
all. studied on failure mechanism sandwich beams with 
pyramidal and egg honeycomb cores subjected to 
bending analytically and experimentally [4]. Schneider 
et all. carried out  quasi-static three-point bending test 
of fully recyclable corrugated sandwich beams made 
from self-reinforced poly(ethylene terephthalate) 
SrPET. SrPET sandwich beams outperform corrugated 
sandwich beams made from aluminium in terms of 
peak load and energy absorption [5]. Jiang et all. 
presented study on failure mechanism of sandwich 
beams subjected to three-point bending. They obtained 
failure maps about failure mode, i.e. face yield, core 
shear and indentation [6]. Dynamic behavior of foam 
sandwich structure has gained more attentions in 
recent years. Impact behavior of sandwich structures, 
primarily involving metal foam cores, polymer syntactic 
foam cores, truss and honeycomb cores have been 
studied extensively [7-23]. There are many studies on 
impact behavior of foam core sandwich panel [7-18]. 
Zhang et all. studied on effects of proposed filling 
strategies on the blast performance of corrugated steel 
core sandwich panels by conducting air blast 
experiments. They reported that, the main effect is 
foam filling to enhance blast resistance of panels. The 
level of improvement is strongly correlated with the 
filling strategy [7]. Curpi et all investigated static and 
low-velocity impact response of foam and honeycomb 
sandwiches under static and impact loading 
experimentally and theoretically. They reported that 
parameter which influence the static and dynamic 
response of sandwich panel were foam quality, cell size 
for foam and honeycomb, face-core bonding, skin-core 
adhesion, support span, indenter shape. Liu et all. 
investigated mechanical properties of foam filled  of 
aluminum (Al) honeycomb panels. They obtained EPP 
foam had more significant filling effect in lateral 
crushing than axial crushing [9]. Lia et all. carried out 
quasi-static perforation and low-velocity impact tests of 
sandwich panels with aluminum face sheets and a 
closed-cell aluminum foam core [10]. Zhou et all. 
studied on the low velocity impact response of 
sandwich structures based on layered cores 
experimentally and numerically. In another study low 
velocity impact bending response of sandwich beams 
with expanded polystyrene (EPS) foam core reinforced 
by aluminum face-sheets was investigated 
experimentally. They concluded that the face-sheet 
thickness was more effective on the permanent 
deflections, whereas the foam core density was more 
effective on the energy absorbing capability [11, 12]. 
Long et all. investigated impact behavior of 
polyurethane foam core sandwich panel with composite 
faceplates. Drop weight tests were carried out involving 
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different impact energy, foam density and stacking 
sequences. Xi and his friends investigated penetration 
behaviors of aluminum foam sandwich at elevated 
temperatures. They found that with the increasing of 
the temperature, the peak force and the energy 
absorption decreased linearly.  
High and low velocity impact responses of sandwich 
panels with AL foam core and FML skins were 
investigated experimentally and numerically. An 
increase in skin thickness can greatly improve the 
energy absorption of the sandwich panels. But the AL 
foam thickness on the impact resistance is not as 
significant as the skin thickness [15-16].  
Honeycomb and corrugated formed materials is used a 
core in sandwich panel in some studies [18-22]. Static, 
low-velocity and high-velocity impact response of 
honeycomb sandwich panels is investigated 
experimentally and numerically. Impact tests were 
performed to investigate the effects of facesheet 
thickness, core height, cell wall thickness and cell size 
of honeycomb on the impact behaviour of sandwich 
panels.  They reported that energy absorption capability 
of sandwich is strongly influenced by the size of the 
honeycomb cells [18,19]. Impact behavior of corrugated 
core sandwich panels were investigated experimentally 
numerically [20-22]. The results show that auxetic cores 
can have a high energy absorption capability up to 33% 
compared to the rectangular and hexagonal sandwich 
panels. 
 
In this paper we present numerical studies done 
systematically on low velocity impact behavior of PVC 
foam core reinforced aluminum sandwich panel. Three 
different PVC foam thickness, aluminum skin thickness 
and foam density are investigated effect on flexural 
behavior of sandwich panel. 
 

2. Simulation Study 
 
The finite element model is generated using Solidworks 
and analyzed using ANSYS

TM
 16.2 [ ]. 41756-68326 

between 20-node Solid 95 quadratic elements and 
6544-12943 between nodes are used in analyses for 
the sandwich panels and spherical punch. Since the 
problem involves large deformation, the nonlinear 
geometry is also turned on during the analysis. The 
coefficient of friction between the contacting surfaces is 
taken as 0.2. Finite element model of impact test is 
given in Fig. 1. In the analyses panel with a length of 
200 mm and width 200 mm is performed. Aluminum 
skin thicknesses are 1, 2 and 3 mm and PVC foam 
thickness are given 10, 20 and 30 mm respectively. 
The beam is acted on by a punch of diameter Dp=20 
mm in the middle with rof the panel. 

The material used for the aluminum skin is Aluminum 
6082-T6 with the following properties; mass density 
ρ=2.7 g/cm3, Young’s modulus E=70 GPa, yield 

strength Y=275 MPa, ultimate stress U=375 MPa, 
Poisson’s ratio ʋ=0.33. The elastic–plastic material 
properties are provided in Table 1 in terms of true 
stress and strain. Material properties of PVC foam used 
as core material is given in Table 2.  

 

          

 

Figure 1. Finite element model of impact test of 
sandwich panel 

Table 1 Material properties for Aluminum 6082-T6 

True stress (MPa) True strain 

69 0.001 

275 0.004 

335 0.0075 

350 0.05 

375 0.1 

Impact analyses were conducted to investigate the low 
velocity impact response of the panels subjected to the 
impact from a steel ball bearing at an impact velocity of 
around 50 m/s. The displacement in all panels is limited 
to 5 mm. Thus it will be easier to compare all 
combinations with each other. The effect of the 
thickness of the foam core and aluminum skin on the 
impact resistance of the panels is investigated via 
simulation study. 

Table 2 Material properties for PVC core materials 

Parameter Unit PVC 
80 

PVC1
60 

PVC 
250 

Density kg/m
3
 80 160 250 

Poisson ratio - 0.32 0.32 0.32 

Compressive 
strength 

MPa 1.4 3.4 7.2 

Compressive 
modulus 

MPa 90 200 400 

Tensile 
strength 

MPa 2.5 5.4 9.2 

Tensile 
modulus 

MPa 95 205 320 

Shear strength MPa 1.15 2.6 4.5 

Shear modulus MPa 23 50 81 

Shear strain % 30 40 45 

 

3. Simulation Results 
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Impact force of all sandwich panels (27 combinations) 
obtained from finite element analyses are given in 
Table 1. Analyzes were performed up to a maximum 
displacement of 5 mm. 
 

Table 3 Impact force of all sandwich panels obtained 
from finite element analyses 

 Impact load (kN) 

Aluminu
m skin 

thicknes
s (mm) 

PVC 
foam 

thicknes
s (mm) 

PVC 
foam 
densit

y 
(kg/m3

) 

80 

PVC 
foam 
densit

y 
(kg/m3

) 

160 

PVC 
foam 
densit

y 
(kg/m3

) 

250 

1 10 1,65 3,05 4,39 

1 20 4,20 7,37 10,43 

1 30 5,55 9,81 14,20 

2 10 5,12 6,82 8,47 

2 20 6,53 10,14 13,67 

2 30 7,86 12,64 17,17 

3 10 8,92 11,08 13,05 

3 20 10,12 14,09 17,99 

3 30 11,18 16,50 21,29 

 

As can be seen from Table 3, impact resistance of PVC 
sandwich panel is increased with increasing foam 
density and foam thickness. For models of the same 
foam thickness (10 mm) and same density (80), the 
increase in aluminum thickness from 1 mm to 3 mm 
increased the impact force by 6,7  times. For models of 
the same foam density (80 mm) and aluminum 
thickness (1 mm), the increase in PVC foam thickness 
from 10 mm to 30 mm increased the impact force by 
3,4  times. For models of the same foam thickness (10 
mm) and aluminum thickness (1 mm), the increase in 
foam density from 80 mm to 250 mm increased the 
impact force by 2.6  times. 
 
Von-mises stress distribution of PVC sandwich panels 
(foam density: 80 kg/m

3
, PVC thickness : 10 mm) with 

three aluminum skin thickness are given in Fig. 2. 

 

 
Figure 2. Von-mises stress distribution of PVC 
sandwich panels (foam density: 80 kg/m

3
, PVC 

thickness : 10 mm) with three aluminum skin thickness  
 
 

In this figure; general appearance of sandwich panel for 
5 mm of displacement is showed. It is realized that the 
formation of local deformation at mid-region of 
specimen has the critical importance in panel failure. 
Maximum stress in mid-region of panel is increased 
with increasing aluminum skin thickness. 
 
 
Von-mises stress distribution of PVC sandwich panels 
(foam density: 80 kg/m

3
, Aluminum skin thickness : 1 

mm) with three PVC foam thickness are given in Fig. 3. 
 
 

 

Figure 3. Von-mises stress distribution of PVC 
sandwich panels (foam density: 80 kg/m

3
, Aluminum 

skin thickness : 1 mm) with three PVC foam thickness 

When model in Fig. 3 is examined, maximum stress in 
mid-region of panel is increased with increasing PVC 
foam thickness. The resistance of the structure against 
bending has increased with increasing foam thickness 
and the area of the regions that exceed the yield stress 
on the sandwich skin has increased. 

Von-mises stress distribution of PVC sandwich panels 
(foam thickness: 10 mm, Aluminum skin thickness : 1 
mm) with three PVC foam density are given in Fig. 4. 
 
 

 

Figure 4. Von-mises stress distribution of PVC 
sandwich panels (foam thickness: 10 mm, Aluminum 
skin thickness : 1 mm) with three PVC foam density  

When Fig. 4 is examined, maximum stress in mid-
region of panel is increased with increasing PVC foam 
density. 
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When the von-mises stress distribution of three models 
obtained from finite element analyzes are examined, 
the effect of foam thickness on the stress distribution is 
remarkable. As the foam density and aluminum 
thickness increases, the stress value of the sandwich 
structures increase with the increase of the impact load 
capacity. The maximum stress is observed in the same 
position in the three models, on the aluminum upper 
skin where the mandrel contacts. 
 

4. Variance and Regression Analyses 

 
MINITAB 18 is used to investigate effects of 
geometrical parameters as well as PVC foam density 
on maximum bending load. ANOVA is used to analyze 
the influence of geometrical and material parameters 
like thickness of the aluminum skin (ta), thickness of the 
PVC foam (t) and foam density (d). Relationship for 
these curves can be simply described by Equation (1) 
with a correlation coefficient (R

2
) of 0.92. The 

regression equation is; 
 
F = -35,8 + 9,4 ta + 1,5 t + 0,075 d         [1] 
 
Table 2 shows the results of ANOVA analysis for 
thickness of the aluminum skin, thickness of the PVC 
foam and foam density. The total sum of square values 
is used to measure the relative influence of the factors. 
The larger the value of sum of squares, the more 
influential the factor is for controlling the responses. 
These values are used to determine the percentage 
contribution factors. From Table 2, it is found that PVC 
foam thickness (58,5 %) is the most significant factor 
on maximum load and the second factor is aluminum 
thickness (22,3 %). The influence of PVC foam density 
is lower than other parameters (10,5 %). 
 
Table 4 Anova results 

 
 
 

 
DOF: degree of freedom; SS: sum of squares; MS:  
mean squares. ta : Aluminum skin thickness, t: PVC 
foam thickness, d: PVC foam density 

 

 
 

Conclusion 
 
In this study, low velocity impact behavior of PVC core 
reinforced aluminum sandwich panels were 
investigated numerically. Three different PVC foam 
thickness, aluminum skin thickness and foam density 
are used to understand effect on impact behavior of 
sandwich panels. The following conclusions can be 
drawn:  

 The results obtained from the simulations 
show that the most important parameter in the 
impact behavior of sandwich structure was 
PVC foam thickness. As the foam thickness of 
the panel increased, impact load capacity 
increased significantly.  

 Other important factors affecting impact load 
was aluminum thickness. When aluminum 
thickness is increased, impact load capacity 
values is increased. 

 The last important factor affecting the impact 
behavior of sandwich panel is PVC foam 
density. 

 Impact load capacity has increased by 13 
times with 30 mm foam thickness, 3 mm 
aluminum thickness and 250 kg/m

3
 density  

according to the 10 mm foam thickness, 1 mm 
aluminum thickness and 80 kg/m

3
 density.   
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Özet 
 
Bu çalışmada Ni esaslı WC takviyeli MMC 
kaplamasının in-situ oluşumu indüksiyon kaplama (IC) 
ile oluşturuldu. Paslanmaz çelik alt tabakası üzerine 
NiCrBSi ve NiCrBSi-WC toz karışımları önceden 
yerleştirildi ve Ar atmosferinde yüksek frekanslı 
indüksiyon bobini ile 1200 °C’ de 20 dakika ısıtıldı ve 
aynı ortamda soğumaya bırakıldı. Kaplama tabakası 
paslanmaz çelik alt tabakaya yoğun ve gözeneksiz 
metalürjik bir bağlanma gösterdi.  Kaplama katmanının 
mikroyapı ve faz analizi için taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ve X-ışın kırınımı incelemesi 

sonucu, kaplamalar Ni elementince zengin -Ni birincil 
dentritik faz la birlikte Ni-Ni3B ve Ni3Si ötektik yapıyla 
birlikte, dentritler arası bölgelerde CrB,Cr3C2 ve Cr7C3 
tane/ fazları oluştuğu belirlendi. 
 
Anahtar kelimeler: Ni esaslı kompozit, kaplama, M7C3 

 

Abstract 
 

In this study, the in-situ formation of the Ni-based WC-
reinforced MMC coating was formed by induction 
coating (IC). NiCrBSi and NiCrBSi-WC powder mixtures 
were previously placed on the stainless steel substrate. 
It was heated at 1200 ° C for 20 minutes with a high 
frequency induction coil in an Ar atmosphere and 
allowed to cool in the same environment. The coating 
layer showed a thick and non-porous metallurgical 
bond to the stainless steel substrate. As a result of 
scanning electron microscopy (SEM) and X-ray 
diffraction analysis for the microstructure and phase 
analysis of the coating layer, the coatings are 
composed of Ni-Ni3B and Ni3Si eutectic structures with 
Ni element-rich primary Ni-nite and Cr-C, Cr3C2 and 
Cr7C3 in the dendrites. grain / phases were 
determined. 
 
Keywords: Ni based composite, coating, M7C3 
 

1. Giriş 
 
Nikel esaslı alaşımlar, özellikle NiCrBSi alaşımları, 
yoğunluklarının düşük olması, nispeten kırılmaya karşı 
gösterdikleri direncin fazla olması [1], yüksek bağlanma 
mukavemeti, mükemmel korozyon ve aşınma 
dirençlerine sahip olmaları nedeniyle, ısıl püskürtme ve 
ergitme yöntemlerinde kaplama malzemeleri 
bakımından oldukça kullanılmaktadırlar [2]. NiBSi ve 
NiCrBSi esaslı alaşım tozlarının kimyasal bileşimindeki 
B, alaşımın ergime noktasını düşürür ve Ni ile birleşip 
Ni3B gibi sert faz oluşturarak alaşımın sertliğini arttırır. 
Si, nikelin akışkanlığı iyileştirme amacıyla ilave edilir. 
Daha önceki çalışmalarda, sabit B miktarında Ni 
içerisine Si ilavesinin alaşımın sıvı sıcaklığını 
düşürdüğü belirtilmiştir [3,4]. Cr ise oksitlenmeye ve 
yüksek sıcaklık korozyonuna karşı yüksek direnç sağlar 
[5-7]. Bu özelliklerinden dolayı nikel alaşımları kimya 

sanayi, petrol sanayi, cam kalıp endüstrisi, sıcak iş 
zımbaları, fan kanatları ve çimento fabrikalarında çamur 
tasfiye elemanları, kömür kazanları, ısı eşanjörleri, 
türbinler, pistonlar, tarım makineleri, tıbbi uygulamalar, 
uzay araçları, nükleer güç sistemleri ve ısıl işlem 
ekipmanları gibi aşınmaya ve yüksek sıcaklık 
korozyonuna maruz kalan makine ve parçalarında 
kullanılmaktadır [8]. 
 
WC taneleri nikel ile iyi bir ıslanabilme özelliğine sahip 
olduğu için Ni esaslı alaşımlarda takviye elemanı olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır  [9]. Farahmand ve 
arkadaşları Ni-%60WC kompozit kaplamasında iyi bir 
mekanik özellik elde etmişlerdir [10].  Tobar ve 
arkadaşları paslanmaz çelik yüzeyinde elde ettikleri Ni 
esaslı WC takviyeli kompozit kaplamalarında, WC 
miktarının ağırlıkça % oranın düşüklüğüyle gözeneksiz 
bir katman oluşumunun mümkün olduğunu 
göstermişlerdir [11]. 
 
Bu çalışmada, AISI316 paslanmaz çelik yüzeyine 
önceden yerleştirilmiş NiCrBSi ve WC toz karışımları 
yüksek frekanslı indüksiyon ısıtma prosesiyle (IC) 
ergitilerek NiCrBSi-WC MMK kaplama tabakası üretildi. 
MMK kaplama tabakasının mikroyapısı, derinliği ve 
element analizi SEM ve EDX analizleriyle 
değerlendirildi. Kaplama tabakalarının bileşimi X ışın 
kırınımı (XRD) yöntemiyle belirlendi. Sertliği mikrosertlik 
cihazıyla ölçülerek kaplanmış yüzey de elde edilen 
mikroyapıyla ilişkilendirildi. 
  

2. Deney çalışmaları 
 
Bu çalışmada indüksiyonla ergitme (IC) yöntemiyle 
kompozit kaplama  elde etmek için NiCrBSi (ort. tane 
boyutu∼50-150 μm) ve WC (ort. tane boyutu ∼10-25 
μm) tozları kullanıldı. Kompozit kaplamalarda, NiCrBSi 
ve WC tozları Tablo 1’ de verilen toz oranlarında, çelik 
bilyelerle 4 saat sürede 90 rpm’ de mikserlenen 
NiCrBSi-WC toz karşımı kullanıldı. AISI316 paslanmaz 
çeliği 20 mm’lik dış çap, 14 mm’lik iç çapı ve 10 mm 
derinliğinde bir pota haline getirilerek Ni esaslı alaşım 
tozlarını almak için alt tabaka olarak kullanıldı (Şekil 1).  
 
Çizelge 1 IC kaplaması için toz karışım oranları 
(%ağırlık). 
 

Numune no Toz oranları 

S1 NiCrBSi 
S2 NiCrBSi/WC (10:0.3) 
S3 NiCrBSi/WC (10:0.6) 
S4 NiCrBSi/WC (10:1) 

 
AISI316 paslanmaz çelik üzerinde indüksiyonla 
ergitilmiş Ni esaslı kaplamaya WC ilave edilerek 
takviyelendirilmiş MMK kaplama hazırlandı. NiCrBSi ve 
NiCrBSi/WC toz/toz karışımları AISI316 paslanmaz 
çelik alt tabaka haznesine yerleştirilerek 10MPa 
basınçta soğuk preslendi. Kaplama katmanının 
mikroyapısal dönüşümüne etkilerinin incelenmesi ve 
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anlaşılması için, Şekil 1’ de şematiği verilen 
indüksiyonlu ergitme işlemiyle 10 lt/dk gaz debili Ar gazı 
atmosferinde 1200 °C sıcaklık ve 20 dakika süreyle 
bekletildi ve aynı ortamda soğutularak kompozit 
kaplamalar elde edildi. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 1. (a) IC işleminin şematiği (b) IC işlemi öncesi ve 
sonrası numunenin şematik resmi. 
 
İndüksiyon kaplama sonrası tüm kompozit kaplama 
malzemeleri enine kesit boyunca mikroyapılarını 
gözlemlemek için standart metalografik işlemlerden 
geçirildi ve HNO3-HCl-Hf (5:3:1) çözeltisiyle dağlandı. 
Mikroyapı ve elementel analiz için taramalı elektron 
mikroskobu (Zeiss EVO MA10) ve enerji dispersif X-
ışınları (EDX), faz analizi için Rikagu RadB-DMax II 
marka X-ışın difragtogramı, 20–90 ° tarama aralığı, 
0.02 ° adım boyutu ve dakikada 10 ° 'lik bir tarama hızı 
göz önüne alınarak bakır hedef (λ = 1.79026 Å) 
kullanılarak yapıldı. Mikrosertlik değeri, 10 saniye 
süreyle 50 gf yük altında, Emcotest Durascan20 
mikrosertlik test cihazı kullanılarak ölçüldü.  
 

3. Sonuç ve Tartışma 
Indüksiyon ergitme yöntemiyle üretilen NiCrBSi MMK 
kaplamasının yan kesit yüzey mikroyapısı Şekil 2’ de 
verilmiştir. Şekil 2(a)’ da S1 numunesi için, NiCrBSi 
tozuyla yapılan kaplama ile alt tabaka geçiş bölgesinin 
optik mikroyapısı, Şekil 2(b)’ dendritik yapının yüksek 
büyütmede mikroyapı görüntüsü görülmektedir. 
Kaplama katmanında iki farklı bölge meydana gelmiştir. 
Kaplama katmanının üst kısımlarında dışa doğru 
yönlenerek katılaşma gösteren dendritik yapı hakimdir. 
AISI316 paslanmaz çelik alt tabaka ile NiCrBSi katmanı 
ara yüzey bölgelerinde dentritik yapıdan ziyade kısmen 
oval hale dönüşen ötektik bir yapıyla katılaşma 
meydana gelmiştir. Şekil 3’ de S1 numunesinin 
kaplama tabakasından alınan SEM ve EDX verileri ve 

Tablo 2’ de ise elementel analiz sonuçları 
görülmektedir. Şekil 3(a)’ da, dendritik yapı Ni ve Cr’ ca 
zengin bir katılaşma gerçekleştiren S1 numunesinin 
SEM mikroyapısı verilmiştir. Yüzeyden alınan genel 
EDS analizine göre (Şekil 3(a)’da 1 nolu bölge), Ni % 
ağ 78,38 , Cr %10,13 ağ., Si %2,82 ağ.,  C %0,38ağ ve 
B %4,7 ağ. oranlarında dağılım gösterirken (Şekil 4(b)), 
dentritik ve kaplama/ alt tabaka arayüzeye yakın 
bölgelerde kısmen oval hale dönüşen yapılarda Ni 
%81,94 ağ, Cr %11,11 ağ, Si %2,81 ağ.,  C %2,24 ağ. 
ve B %1,90 ağ oranlarında katılaşma 
gerçekleştirmişlerdir (Şekil 3(c)). Şekil 3(d)’ de verilen 
EDX difraktogramı, (Şekil 2(d)’ de daha net görüldüğü 
gibi), dentritler arası ötektik bölgenin analizidir ve Ni % 
ağ 77,95 , Cr %10,03 ağ., Si %2,77 ağ.,  C %4,01 ağ. 
ve B %5,23 ağ oranlarında element dağılımındadır.  

 
(a) 

 

 
(b) 

Şekil 2.  NiCrBSi metal matris kompozit kaplamasının 
optik mikroyapısı . (a) Kaplama tabakasının üst yüzey 
bölgesi (X50), (b) Kaplama üst yüzey bölgesinde 
dentritik yapının yüksek büyütmede optik yapısı (X500) 

 
Şekil 3.  NiCrBSi MMK kaplamasının (a) SEM 
mikroyapısı. (b) Kaplama bölgesinin genel EDX 
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difragtogramı, (c) Dendritik yapının EDX difraktogramı ve 
(d) Dentritler arası ötektik yapının EDX difragtogramı. 
 

NiCrBSi-WC kompozit kaplamalarının optik mikroyapı 
ve image yazılım programıyla elde edilen görüntüler 
Şekil 4’ de verilmiştir.  Şekil 4(a), S2 numunesinin 
kaplaması için elde edilen S2 numunesinin 
kaplama/geçiş bölgesi ve alt tabaka mikroyapı 
görüntüsüdür. S2 numunesi için Ni esaslı matris tozuna 
ilave edilen WC  takviyesinin, kaplama tabakası 
oluşumuna engel olmadığı, aksine S1 numunesine 
benzer şekilde geçiş bölgesine yakın bölgelerde oval 
tipte ötektikler ve kaplama bölgesinin orta bölgesinden 
üst yüzeye doğru yönlenmiş dentritik katılaşma 
gösterdiği açıktır. Şekil 4(b), kaplama bölgesinden daha 
yüksek büyütmede alınan optik mikroyapıda, dentritler 
arası ötektik bölgede daha koyu gri renkte lifimsi 
yapıların varlığı tespit edilmiştir. Çizelge 2’ de NiCrBSi-
WC İC kompozit kaplamalarından alınan EDS analiz 
sonuçlarına göre, kaplama tabakası ile alt tabaka 
arayüzey bölgesine yakın yerlerde Ni, Cr, Si 
elementlerince zengin oval yapılar meydana gelmiştir 
ancak WC katıksız mikroyapıya göre oluşum (Şekil 
3(b)) çok az olduğu açıktır. S2 numunesi için, dentritik 
yapılar ağırlık olarak %79,27 Ni, %10,44 Cr, %2,53 Si, 
%2,59 C, %3,12 B ve %2,06 W elementlerinde oluşum 
gösterirken, dentritler arası ötektik bölgelerde Ni 
element miktarında azalma ve C, Si ve B 
elementlerinde az miktarda artmayla katılaşma 
gerçekleşmiştir. Ötektik yapılarda meydana gelen lifimsi 
yapı (Şekil 4(b) ve Şekil 6(a)) % 75,52 Ni, %5,21 Cr, 
%5,87 Si, %4,50 C, %7,66 B ve %1,24 W 
elementlerinde oluşum göstermiştir. Difüzyon 
tabakasının EDS analizlerine göre (Çizelge 2), Ni,Cr 
elementince zengin bir yapıdadır. 1200 °C gibi yüksek 
bir sıcaklıkta uzun süre bekletilerek WC çözünmesinin 
gerçekleştiği ve yeni bir element dağılımının 
gerçekleştiği Çizelge 2’ den de görülebilir. Üst 
tabakadan Ni,Cr elementlerinin alt tabakaya doğru, alt 
tabakadan ise Cr elementinin üste doğru yayıldığı ve Cr 
ile Ni elementinin interdifüzyonunun alt tabaka/ 
kaplama arayüzeyinin göçüne neden olduğu 
belirlenmiştir. İndüksiyonla ısıtma sırasında bekleme 
süresinin uzun olması, Ni esaslı alaşımdan element 
göçlerinin gerçekleştiği Chang ve arkadaşları tarafından 
da ifade edilmiştir [12]. Alt tabakaya geçiş bölgesinde 
yaklaşık 10 µm kalınlığında bir difüzyon tabakası 
oluşmuştur ve bu da kaplama tabakasının alt tabakaya 
iyi bir metalürjik bağın gerçekleştiğini gösterir. Ortiz ve 
çalışma arkadaşları [13] lazer ergitmeyle ürettikleri 
NiCrBSi-WC kaplama tabakasında, paslanmaz çelik ile 
geçiş bölgesinde oluşan beyaz katmanın iyi bir 
metalürjik bağlanmayla sonuçlandığını 
vurgulamışlardır.  

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Şekil 4.  NiCrBSi-WC IC kompozit kaplamalarının 
mikroyapısı, (a) S2 numunesinin kaplama ile alt tabaka 
geçiş bölgesi (X200), (b) S2 numunesinin kaplama üst 
yüzey bölgesinde dentritik yapının yüksek büyütmede 
optik yapısı ve image analizi (X500), (c) S3 
numunesinin kaplama üst yüzey bölgesinde dentritik 
yapının yüksek büyütmede optik yapısı ve image analizi 
(X500) ve (d) S4 numunesinin kaplama üst yüzey 
bölgesinde dentritik yapının yüksek büyütmede optik 
yapısı ve image analizi (X500). 
Çizelge 1’ den de görüleceği gibi, kompozit tozda WC 
miktarının arttırılarak IC kompozit katmanı elde edilen 
S3 ve S4 numunelerinin mikroyapıları Şekil 4(c) ve 
Şekil 4(d)’ de, EDS analiz sonuçları ise Çizelge 2’ de 
verilmiştir. Mikroyapılardan da anlaşılacağı üzere, WC 
toz miktarının arttırılarak elde edilen kaplama 
katmanında fazla bir yapı değişimi meydana 
gelmemiştir. Yüksek sıcaklıkta uzun süre bekletilerek 
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katılaşan yapıda, WC’ ün tamamiyle çözündüğü ve 
diğer elementlerle birleşerek yeni yapıları oluşturduğu 
açıktır. Kompozit toz karışımında artan WC hacim 
oranıyla interdentritik bölgelerinde W elementince 
zengin yapıların miktarlarının arttmıştır. %77,54 Ni, 
%10.06Cr, %2,46Si, %2,89C, %3,40B ve %3,65W 
içeren ötektik lifimsi yapıdır. Dentritlerin mikroyapısı ise 
%78,27Ni, %6,97Cr,%1,68Si, %3,62C, %7,51B, 
%1,96W elementlerini içermektedir. Yüksek WC hacim 
oranına sahip NiCrBSi-WC kompozit kaplamasında, üst 
yüzey sınır bölgelerinde dentritler arası ötektik 
bölgelerinde kısmen çukurcuklar belirlenmiştir. Bu 
bölgelerde W elementi diğer dentritik yapılara göre 
oldukça yüksektir. Oluşan yapı gevreklik özelliği 
göstererek yüzey hazırlama aşamasında koparak 
yapıdan ayrıldığı tahmin edilmektedir.  S4 numunesi 
için, yapıda alt tabaka/ kaplama ara yüzeyinden 
kaplama üst yüzey bölgesine doğru yönelim gösteren 
dentritik yapılar hakimdir. EDS sonuçlarına göre,  Ni 
ana element olmak üzere, W elementinin genel bir 
dağılım sergilediği, bunun ise yapı içerisinde WC 
tozlarının ergiyerek yeniden katılaşım gösterdiği açıktır. 
Çizelge 2’ de yüzeyden alınan genel bölgeden, denritik 
bölge ile dentritler arası ötektik bölgelerin EDS analiz 
sonuçlarına göre, elementlerin genel dağılım miktarları 
birbirine oldukça yakındır. Ancak, kaplama tabakasında 
artan WC hacim oranıyla, interdentritik bölgede B 
element miktarının azaldığı, buna karşın W element 
miktarının arttığı tespit edilmiştir. Bu durum, yüzeyden 
alınan mikroyapıyla doğruluğu ispatlanmıştır (Şekil 
4(d)). İnterdentritik bölgede koyu gri renginde görülen 
yapılar, S3 numunesine göre (Şekil 4(c)) oldukça daha 
fazla ve homojen bir dağılımdadır. 
 
Çizelge 2 NiCrBSi ve NiCrBSi-WC MMK kaplamasının 
EDS verileri 
  Kimyasal bileşim (%ağırlık) 

N.No Element Ni Cr Si C B W 

S1 Genel 78,38 10,13 2,82 0,38 4,7 - 

Dentritik 81,94 11,11 2,81 2,24 1,90 - 

İnterdentritik 77,95 10,03 2,77 4,01 5,23 - 

S2 Genel 74,07 9,34 2,42 4,50 8,09 1,58 

Dentritik 79,27 10,44 2,53 2,59 3,12 2,06 

İnterdentritik 77,83 8,82 2,30 3,24 6,72 1,08 

Arayüzey 52,58 32,30 2,16 5,74 4,27 2,94 

S3 Genel 73,87 8,85 2,50 4,50 7,62 2,66 

Dentritik 78,27 6,97 1,68 3,62 7,51 1,96 

İnterdentritik 77,54 10,06 2,46 2,89 3,40 3,65 

S4 Genel 73,57 10,15 2,69 3,79 5,20 4,60 

Dentritik 78,49 6,47 2,05 3,65 7,13 2,21 

İnterdentritik 77,82 9,62 2,64 2,39 1,90 5,63 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Şekil 5. (a) NiCrBSi ve (b-d) NiCrBSi/WC kompozit 
kaplamalarının XRD spektrumları 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

193



 

IC yöntemiyle yapılan NiCrBSi ve NiCrBSi-WC 
kompozit kaplamaların XRD spektrum modelleri Şekil 5’ 
de gösterilmiştir. Kaplamada kullanılan Ni esaslı tozda, 
Cr,B ve Si elementlerinin varlığı, nikelin erime 
sıcaklığını 1455 °C’ den 1040 °C’ ye düşürmektedir ve 
matris toz 1110 °C’ de tamamen sıvı hale gelmektedir.  
NiCrBSi kaplamasında ana faz γ-Ni ve düşük 
miktarlarda Ni3B, Ni3Si ötektikleri iken, kompozit 
kaplamasında tespit edilen fazlar γ-Ni, Cr7C3, Cr23C6, 
Cr5B3, Cr3Ni2 dir.  γ-Ni fazı kaplama matrisini 
oluşturmaktadır. WC ilavesiyle, Ni2W4C ve Ni17W3 
gibi yeni fazları içeren pikler de tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte, Şekil 5’ den de görüleceği üzere, bazı 
küçük pikler, kaplama malzemelerinin XRD 
patternlerinde görülmemiştir. Ayrıca NiCrBSi-WC 
kompozit kaplamalarında Ni2W4C ve Ni17W3 fazlarının 
olması, IC kaplaması sırasında yüksek enerjiyle ergiyik 
oluşturan NiCrBSi tozundaki Ni elementiyle WC 
çözünerek reaksiyona girmesine atfedilebilir. WC 
tozunun kolay çözülebilmesi, özellikle düşük ergime 
sıcaklığına sahip olan matris tozuna göre, WC 
partiküllerinin şekillerinin ergime sırasında toz biçiminin 
önemli bir parametre olduğu Nurminen ve çalışma 
arkadaşları tarafından vurgulanmıştır. Kompozitin 
kimyasal bileşiminde 0.8wt% C’ u geçtiğinde, yapı 
içerisinde Cr7C3 (krom karbür) çökeltilerinin artacağı 
bildirilmiştir. Yüksek sıcaklıkta difüze olan bor atomları, 
nikel ve krom atomlarıyla birleşerek Ni3B ve CrB 
fazlarını oluşturma eğilimi malzemenin özelliklerini 
değiştirebilmektedir. 
Kaplama katmanlarının enine kesiti üzerinde derinlik 
yönü boyunca farklı alanlardan alınan mikro sertlik 
profili Şekil 6'da gösterilmiştir. Mikro sertlik testi, 
kaplama tabakası ve geçiş bölgesinden alınarak 
aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. AISI 316 
paslanmaz çeliğin sertliği 170 HV’ dir. Mikroyapı 
görünümlerinden de belirlendiği gibi, kaplama 
tabakaları tamamen yoğun dentritik, dendtritler arası 
ötektik ve karbürlerle oluşum gerçekleştirdiği göz önüne 
alındığında, çok yüksek sertliğe sahip olan WC 
taneleriyle desteklenen bir kaplama malzemesinde, 
sertliğin de çok yüksek olmasına sebep olmalıdır. 
Ancak, sonuçlar IC kaplama sonrası elde edilen sertlik 
değerlerinden farklıdır. 
 

 
Şekil 6. IC kaplamalarının mikrosertlik değerleri 
 
Şekil 6'da gösterildiği gibi, IC kaplamanın ardından tüm 
numunenin mikro sertlik değeri, alt tabakadan daha 

yüksektir. Ayrıca NiCrBSi/WC kompozit kaplamaların 
mikrosertliğinin NiCrBSi matrisinin kaplamasından 
açıkça daha yüksek olduğu görülebilir. NiCrBSi 
matrisinin mikrosertliği, kaplama içindeki WC içeriğinin 
artması ile hafifçe artar, bu da WC partiküllerinin 
ergitilerek yapı içerisinde kısmen tekrar dağılmasına ve 
yeni karbürlerin oluşmasına atfedilebilir [14,15]. En 
yüksek sertlik NiCrBSi/WC kompozit kaplamalarında S3 
numunesi için ortalama 596,4 HV olarak 
gerçekleşmiştir. Yapı içerisinde yüksek miktarda W ve 
C miktarının bulunması (Şekil 16), dentrit boyutunun 
azalması, W elementince zengin lifimsi ötektik yapıların 
yoğun olarak artmasından kaynaklıdır [16]. 
 

Genel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, indüksiyon yöntemiyle (IC) AISI316 
paslanmaz çelik yüzeyinde NiCrBSi-WC kompozit 
kaplamasının üretilmesinden sonra kaplamanın 
mikroyapı ve sertlik değişimi incelenmiştir. Sonuçlar 
aşağıdaki gibidir: 
 
Yeterli ısı girişi ve tam erime nedeniyle, kaplama 
tabakaları ile AISI316 paslanmaz çelik arasındaki 
bağlantı metalürjiktir. Kaplama katmanlarının mikro 
yapısı, kaplama tabakası/alt tabaka arayüzeyin üst 
kısımlarında sütun, kristal ve ince dendrit iken, kaplama 
bölgesi üst yüzey bölgelerinde W, Cr, B ve C 
elementlerince zengin altıgen şekilli M7C3, M23C6 
karbürleri ve balıksırtı yoncamsı ötektik yapılar 
oluşmuştur. NiCrBSi/WC kompozit kaplamasının 
sertliği, Ni matris kaplamasına göre, WC ilavesine göre 
en az 2 kat, alt tabaka malzemesine göre 3 kat artış 
göstermiştir.  
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Özet 
 
Günümüzde alüminyum ve alüminyum alaşımlardan 
beklenen fiziksel, mekanik, ısıl, elektriksel ve tribolojik 
özellikler ihtiyaçları karşılamamaktadır. Bu sebeple, 
yeni nesil grafen nanotabaka (GNT) takviyeli 
alüminyum (Al) matrisli kompozit malzemeler 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle 
grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitler üretilip 
kompozitlerin yağlı şartlar altındaki aşınma davranışı ve 
mikroyapısı incelenmiştir. Kompozitlerin deneysel 
yoğunluğu, sertliği ve aşınma oranı sırasıyla; Arşimet 
yoğunluk ölçüm cihazıyla, mikro Vickers sertlik ölçme 
cihazıyla ve pin-on disk aşınma deney düzeneğiyle 
belirlenmiştir. En yüksek deneysel yoğunluk (2.52±0.2 
g/cm

3
), Vickers sertliği (58±2 HV), minimum kütle kaybı 

(0.2 mg) ve minimum aşınma oranı (W=1.57x10
-5 

mm
3
/(Nm)) Al-%0.1GNT kompozit yapıda elde 

edilmiştir. Sonuç olarak, ağırlıkça %0.1 grafen katkısına 
kadar Al-GNT kompozitlerin yoğunluğunun ve sertliğinin 
arttığı, aşınma oranının ise azaldığı görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: Alüminyum, grafen, aşınma 

 
Abstract 
 
Nowadays, the physical, mechanical, thermal, electrical 
and tribological properties expected from aluminum and 
aluminum alloys do not meet the requirements. For this 
reason, new generation graphene-reinforced aluminum 
matrix composite materials were developed. In this 
study, graphene nanoplatelets (GNPs) reinforced 
aluminum (Al) matrix composites were produced by 
powder metallurgy method. The wear behavior and 
microstructure of the composites were investigated 
under oily conditions. The experimental density, 
hardness and wear rate of the composites were 
determined by Archimedes' density measurement 
device, micro Vickers hardness tester, and pin-on disk 
wear tester, respectively. The highest experimental 
density (2.52±0.2 g/cm

3
) and Vickers hardness (58±2 

HV), minimum mass loss (0.2 mg), and minimum wear 
rate (W=1.57x10

-5 
mm

3
/(Nm)) were obtained at Al-

0.1%GNPs composite structure. It was concluded that 
the density and hardness of the Al-GNPs composites 
increased and the wear rate decreased up to 
0.1wt.%GNPs content. 
 
Keywords: Aluminum, graphene, wear 
 

 

1. Giriş 
 

Günümüzde yaşanan küreselleşme ve sanayileşme 
atılımlarıyla yüksek teknoloji ve üstün özelliklere sahip 
malzemelere duyulan ihtiyaç her geçen gün 
artmaktadır. Bu ileri teknoloji malzeme gruplarından biri 
de kompozit malzemelerdir. Kompozit malzemeler, iki 
veya daha fazla malzemenin üstün özelliklerini tek bir 
malzemede toplamak amacıyla geliştirilen yeni bir 
malzeme grubudur. Kompozit malzemeler; metal, 
seramik ve polimer matrisli kompozitler şeklinde 
sınıflandırılmaktadır. Metal matrisli kompozitlerde 
alüminyum, magnezyum, titanyum matris malzeme 
olarak; silisyum nitrür, silisyum karbür, grafen gibi 
malzemeler de takviye elemanı olarak 
kullanılabilmektedir [1, 2].  
 

Matris malzeme olarak kullanılan alüminyum, hafif 
olması, kolay şekillendirilebilmesi, iyi elektrik ve ısıl 
iletkenliğine sahip olması sayesinde otomotiv, uçak, 
havacılık ve uzay sanayinde yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Alüminyum, oksijen ve silisyumdan 
sonra yerkabuğunda en fazla bulunan üçüncü 
elementtir. Periyodik cetvelin IIIA gurubunda bulunan 
ve atom numarası 13, atom ağırlığı 26.98 g/mol olan 
“+3” değerlikli bir element olan alüminyumun 20°C’taki 
yoğunluğu 2.7 g/cm³, ısıl iletkenliği 237 W/(m°K), 
ergime noktası 660.2°C olup bu özellikler alaşım 
elementleri (Mg, Ti, Si vb.) katılarak 
değiştirilebilmektedir [3, 4]. 
 

Karbon esaslı takviye elemanlarından grafen ise, 
neredeyse bir atom kalınlığında, mekanik, elektrik, 
termal ve optik özellikleri yeni keşfedilmiş bir karbon 
allotropudur.  Karbon elementinin bal peteği örgülü 
yapıları olan grafen, iki boyutlu sp

2
 bağlı karbon 

atomlarının hegzagonal latiste bir araya gelmesiyle 
oluşmuş tek tabakalı yapılardır. Bu iki boyutlu malzeme 
altı adet karbon halkalarının bir araya gelmesiyle 
oluşan nanokarbon tabakalarıdır. İdeal bir tek tabakalı 
grafenin tahmin edilen kalınlığı 1-2 nm, gerçek 
yoğunluğu 2.25 g/cm

3
, yüzey alanı 2600 m

2
/gr, termal 

iletkenliği 4840-5300 W/(m°K) ve elastisite modülü 
yaklaşık 1 TPa’dır [5-9]. 

 
Grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitlerin 
aşınma davranışının belirlenmesine yönelik literatürde 
çeşitli çalışmalar mevcuttur. Tabandeh-Khorshid vd. 
[10] çalışmalarında saf alüminyum ve grafen takviyeli 
alüminyum esaslı kompozitleri toz metalürjisi metoduyla 
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üretip kompozitlerin kuru şartlar altındaki sürtünme 
katsayısını ve aşınma oranını incelemiştir. Çalışmada, 
alüminyum matrise ağırlıkça %1 grafen katkısıyla 
sertliğin 111 HV’den 97 HV’ye düştüğü belirlenmiştir. 
Aşınma test sonuçlarına göre, uygulanan yükün 
artmasıyla sürtünme katsayısının düştüğü ve aşınma 
oranının arttığı tespit edilmiştir. Aswin ve Varghese [11] 
çalışmasında, ağırlıkça %0.5, %1, %2, %5 grafen 
nanotabaka katkılı (GNT) alüminyum esaslı 
kompozitlerde grafen katkısının kuru şartlardaki aşınma 
ve sürtünmeye olan etkisini incelemiştir. En düşük 
aşınma oranının (0.02 g), en düşük sürtünme 
katsayısının (0.33) ve en yüksek sertliğin (62 HRB) Al-
%0.5GNT kompozit yapıda oluştuğu tespit edilmiştir. 
Fathy ve ark.  [12], toz metalürjisi yöntemiyle üretilen 
Al-%10Al2O3-xGNPs kompozitlerin (x=hacimce %0, 0.2, 
0.4, 0.6, 1.0, 1.4) farklı yüklerde (5, 10, 15, 20 N) kuru 
şartlardaki aşınma özelliklerini incelemiştir. Test 
sonuçları, saf alüminyuma kıyasla Al-%10Al2O3-
%1.4GNT’nin sertliğinin 2.45 kat, basma dayanımının 
1.52 kat arttığını ve aşınma oranının 19.2 kat azaldığını 
göstermiştir. Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; 
çalışmaların tamamının Al-GNT kompozitlerin kuru 
şartlar altındaki aşınma ve sürtünme davranışının 
incelenmesine yönelik olduğu görülmüştür.  Al-GNT 
kompozitlerin yağlı şartlar altındaki aşınma ve sürtünme 
davranışının ise ilk kez bu çalışma kapsamında 
araştırılmıştır. 
 

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle saf alüminyum 
ve ağırlıkça %0.1, 0.3, 0.5 grafen takviyeli alüminyum 
matrisli kompozitler üretilmiştir. Üretilen numunelerin 
farklı yükler altında (10, 20, 30, 40 N) ve yağlı şartlar 
altındaki aşınma (kütle kaybı, aşınma oranı vb.), 
sürtünme davranışı ve mikroyapısı incelenmiştir.  
  

2. Materyal ve Yöntem 
 

2.1. Materyal 
 
Bu çalışmada, matris malzeme olarak alüminyum tozu, 
takviye elemanı olaraksa grafen nanotabaka tozu 
kullanılmıştır. Saf alüminyum ve grafen tozlarına ait 
taramalı elektron mikroskobu görüntüleri Şekil 1a ve 
1b’de verilmiştir. Kullanılan alüminyum tozu %99 
saflıkta, 2.7 g/cm

3
 teorik yoğunlukta olup 7-15 µm boyut 

aralığındadır. Grafen nanotabaka ise %99 saflıkta, 2.25 
g/cm

3
 teorik yoğunlukta olup 5-8 nm kalınlığa ve 120–

150 m
2
/g yüzey alanına sahiptir. Saf alüminyum ve 

grafen tozlarına ait                  X-ışını kırınımı faz analizi 
Şekil 1c ve 1d’de verilmiştir. Saf alüminyum ve grafene 
ait kırınım açılarının sırasıyla; 2θ=38°, 45°, 66°, 78°; 
2θ=26.5° olduğu tespit edilmiştir.   

 

 
 
Şekil 1.Tozların SEM görüntüleri: (a) saf Al, (b) grafen; 
tozların XRD faz analizleri: (c) saf Al, (d) grafen. 
 
2.2. Metod 
 
Bu çalışmada, grafen takviyeli alüminyum matrisli 
kompozitler toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. 
Kompozit malzeme üretimi; karıştırma, ultrasonik 
dağıtma, mekanik karıştırma, filtreleme, kurutma, 
eleme, şekillendirme ve sinterleme aşamalarından 
oluşmaktadır. İlk olarak grafen tozu etanol içerisinde 1 
saat süresince ultrasonik olarak dağıtılır. Aynı süreçte, 
alüminyum tozu etanol içerisinde mekanik karıştırıcıyla 
karıştırılır. Daha sonra grafen-etanol çözeltisi damla 
damla alüminyum-etanol çözeltisine eklenerek mekanik 
olarak karıştırılır. Al-grafen-etanol çözeltisindeki etanolü 
uzaklaştırmak için karışım filtrelenerek, 50°C sıcaklıkta 
vakuma alınabilen bir etüvde 12 saat süresince 
kurutulur. Kurutma sonrası karışımdaki topaklanmaları 
önlemek amacıyla karışım eleme işlemine tabi tutulur. 
Al-grafen toz karışımı, 13 mm çapındaki paslanmaz 
çelik bir kalıp içerisinde tek eksenli presle 600 MPa 
basınç altında şekillendirilir. Şekillendirilen ham 
parçalar, 630°C sinterleme sıcaklığında ve 180 dk 
süresince vakum altında sinterlenir. Sinterlenen 
kompozitler sırasıyla; 300, 1200, 2000 gritlik zımpara 
kağıtlarıyla zımparalanmıştır. Yüzey parlatma işlemi 
içinse elmas solüsyon ve elmas çuhadan 
faydalanılmıştır [13-15].  
 
Karakterizasyon çalışmaları için taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımı (XRD) cihazından 
faydalanılmıştır. Kırık yüzey görüntüleri için Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma 
Merkezi’nde yer alan Jeol marka JSM7001F model 
taramalı elektron mikroskobu, XFD faz analizi içinse 
aynı merkezde yer alan Rigaku Smartlab model X-ışını 
kırınımı cihazından faydalanılmıştır. 
 
Saf alüminyumun ve kompozitlerin yoğunluk ölçümü 
Arşimet yoğunluk ölçüm cihazıyla, sertlikleri mikro 
Vickers sertlik ölçüm cihazıyla belirlenmiştir. Sertlik 
ölçümü 200 gf yük altında ve 15 s süresince 
gerçekleştirilmiş olup numune yüzeyinden en az 5(beş) 
sertlik verisinin ortalaması alınarak ortalama sertlik 
değeri belirlenmiştir. Aşınma testleri, yağlı şartlar 
altında GUNT marka TM260 model pin-on disk aşınma 
deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Aşınma 
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deneylerinde yük 0-40 N arasında değiştirilmiş olup 
dönüş hızı 200 dev/dk olarak sabit tutulmuştur.  

 

3. Araştırma Sonuçları 
 
3.1. Karakterizasyon 

 
Saf alüminyum, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-
%0.5GNT kompozitlere ait kırık yüzey taramalı elektron 
mikroskobu görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Tüm Al-
GNT kompozit yapılarda grafen taneciklerinin 
alüminyum tanelerin arayüzeyinde yer aldığı 
görülmüştür. Al-%0.3GNT ve           Al-%0.5GNT 
kompozit yapılarda grafen partiküllerin topaklandığı, bu 
topaklanma oluşumlarının da mekanik ve aşınma 
özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği 
öngörülmektedir. 

 
 

 

 
 

 

 
 
Şekil 2. Kırık yüzey içyapı görüntüleri: (a) saf 
alüminyum, (b) Al-%0.1GNT, (c) Al-%0.3GNT, (d) Al-
%0.5GNT. 

 
Üretilen kompozitlerde alüminyumun dışında Al4C3 gibi 
bir arafaz oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla X-
ışını kırınımı cihazı (XRD) kullanılmıştır.  Saf Al ve 
grafen katkılı alüminyum esaslı kompozitlerin XRD örgü 
desenleri Şekil 3’de verilmiştir. XRD örgü desenine 
bakıldığında; üretilen yapının tamamen alüminyum 
piklerine ait olduğu grafen kullanımı sebebiyle Al4C3 gibi 
istenmeyen ikincil fazların oluşmadığı görülmektedir. 
Burada grafenin oldukça düşük miktarlarda kullanılması 
ve cihazın düşük hassasiyeti sebebiyle grafen pikine 
rastlanmamıştır. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. Saf alüminyum ve grafen katkılı alüminyum 
esaslı kompozitlere ait XRD örgü deseni. 

 
3.2. Yoğunluk ve Sertlik Ölçüm Sonuçları 

 
Üretilen saf alüminyum ve grafen takviyeli alüminyum 
matrisli kompozitlerin deneysel yoğunluğu (%ρD), 
Arşimet yoğunluk ölçüm cihazından faydalanılarak 
belirlenmiştir. Deneysel yoğunluk (ρD), Denklem (1)’de 
verilmiş olup kompozitlerin su içerisinde ölçülen asılı 
kütlesi (mA), kuru kütlesi (mK), sıvı içerisindeki suya 
doymuş kütlesi (mD) ve suyun yoğunluğu belirlenerek 
hesaplanmaktadır. 
 

       /K D A sum m m                                                                    (1) 

 
Üretilen saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlerin teorik 
yoğunluğu (ρT); grafenin teorik yoğunluğu (ρGr) 2.25 
g/cm

3
, alüminyumun teorik yoğunluğu (ρAl) 2.7 g/cm

3
 ve 

ağırlıkça katkı oranları (%mAl ve %mGr) dikkate alınarak 
belirlenmektedir. 
 

     % %Al AT l Gr Grm m    
                           

               (2) 

 
Kompozit numunelerin %bağıl yoğunluğu (%ρ) ise;  
 

 %   100/ T   
                           

                                 (3) 

 
formülüyle ifade edilmektedir. Toz metalurjisiyle üretilen 
parçalarda en önemli parametrelerden biri gözeneklilik 
oranı olup bu oran ile mekanik özellikler arasında 
doğrudan bir ilişki söz konusudur. Kompozit 
malzemelerde gözeneklilik oranı (%G) Denklem (4)’den 
belirlenebilmektedir. 
 

 /%  1 100TG    
                     

                                (4) 

 
Saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlerin sinterleme 
öncesi deneysel yoğunluk (ρS), sinterleme sonrası 
deneysel yoğunluk (ρ), bağıl yoğunluk (%ρ) ve 
gözeneklilik oranındaki (%G) değişim Çizelge 1’de 
verilmiştir. En yüksek deneysel yoğunluk (2.52 g/cm

3
) 

ve bağıl yoğunluk (%93.3) ile en düşük gözeneklilik 
oranı (%6.7) Al-%0.1GNT kompozit yapıda elde 
edilmiştir. Ağırlıkça %0.1’den daha büyük grafen katkı 
oranında, grafen partiküllerin topaklanması sebebiyle 
deneysel yoğunluğun düştüğü, gözeneklilik oranının da 
arttığı görülmüştür.  
 
Çizelge 1. Saf Al ve Al-GNT kompozitlerin deneysel 
yoğunluğu, bağıl yoğunluğu ve gözeneklilik oranı. 
 

 ρS ρ %ρ %G 
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(g/cm
3
) (g/cm

3
) 

Saf Al 2.40 2.43 %90 %10 
Al-%0.1GNT 2.49 2.52 %93.3 %6.7 
Al-%0.3GNT 2.45 2.48 %91.9 %8.1 
Al-%0.5GNT 2.42 2.46 %91.1 %8.9 

 
Saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlerin Vickers 
sertliklerindeki değişim Şekil 4’de verilmiştir. Şekilden 
görüldüğü üzere saf alüminyumun Vickers sertliği 
28±1.5 HV iken; ağırlıkça %0.1 grafen takviyeli 
alüminyum kompozitin sertliği 58±2 HV’ye yükselmiştir. 
Yalnızca %0.1 grafen takviyesiyle Vickers sertliğinin 
%71.4 oranında arttığı tespit edilmiştir. Ağırlıkça 
%0.1’den fazla grafen katkısında ise grafen partiküllerin 
topaklanması sebebiyle Vickers sertliği 39±2 HV’ye 
düşmüştür.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 4. Saf alüminyum ve Al-GNT kompozitlerin 
Vickers sertliklerindeki değişim. 
3.3. Aşınma ve Sürtünme Analizi 
 
Yağlı şartlar altında gerçekleştirilen pin on disk aşınma 
testinde, her bir numune için saniyede bir olmak üzere 
1200 sürtünme kuvveti verisi alınarak eğriler 
oluşturulmuştur. Elde edilen sürtünme kuvveti (FS) 
verileri Denklem (5)’deki gibi numuneye etkiyen toplam 
yüke bölünerek sürtünme katsayısı (µ) değerlerine 
ulaşılmıştır. 
 

    /SF P                                                                                                         (5) 

 
Malzemelerde aşınma testleri gerçekleştirilirken aşınma 
miktarlarını karşılaştırmak amacıyla bazı parametreler 
hesaplanmaktadır. Bu parametrelerden biri de kütle 
kaybıdır. Kütle kaybı, Δm ile gösterilmiş olup 
malzemenin aşınmadan önceki ağırlığından (mi) 
aşınmadan sonraki ağırlığı (ms) çıkarılarak elde 
edilmektedir (Denklem 6).  
 

i sm m m                                                                                                   (6) 

 
Aşınma testlerinde diğer önemli parametre de kayma 
mesafesidir. L kayma mesafesi; aşındırıcı diskin 
yarıçapı (r), diskin dönüş hızı (n) ve aşınma test süresi 
(t) dikkate alınarak Denklem (7)’deki gibi 
hesaplanmaktadır. 
 

2L r n t                                                                                                (7) 

 
Burada r aşındırıcı diskin yarıçapı (r) 20 mm, diskin 
dönüş hızı (n) 200 d/dk, aşınma test süresi (t) 20 dk 
olarak alındığında kayma mesafesi yaklaşık 0.5 km 

olmaktadır. Malzemeler arasındaki aşınma miktarını 
karşılaştırmak amacıyla aşınma oranı  (W) terimi 
kullanılmaktadır. Aşınma oranı  (W); kütle kaybı (Δm), 
uygulanan yük (P), kayma mesafesine (L) ve 
aşındırılacak malzemenin deneysel yoğunluğuna (ρD) 
bağlı olarak Denklem (8)’deki gibi ifade edilmektedir. 
Aşınma oranının birimi (mm

3
/(Nm)) veya (cm

3
/(Nm)) 

olarak verilmektedir. 
 

/ ( )W m P L                                                                                   (8) 

 
Yağlı şartlarda gerçekleştirlen aşınma testleri 
neticesinde, saf Al, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-
%0.5GNT kompozit yapılarda, paslanmaz çelik diske 
karşı sürtünme katsayısı verileri elde edilmiştir. Yağlı 
şartlarda 20 dk süresince ve P=20 N yük altında 
gerçekleştirilen aşınma testleri sonucunda; saf 
alüminyum-paslanmaz çelik disk arasında sürtünme 
katsayısı 0.035, Al-%0.5GNT-paslanmaz çelik 
arasındaki sürtünme katsayısı 0.018 olarak 
belirlenmiştir (Şekil 5). Yağlı ortam koşullarındaki 
aşınma testlerinde grafen takviyesiyle birlikte grafen 
takviyeli alüminyum kompozit ile paslanmaz çelik disk 
arasındaki sürtünme katsayısının düştüğü belirlenmiştir.  
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Şekil 5. Yağlı şartlarda saf Al ve Al-GNT kompozit 
yapılarda sürtünme katsayısı değişimi. 
 
Yağlı şartlarda yürütülen aşınma testlerinde, malzeme 
(saf Al, Al-GNT kompozit yapılar) ve yükteki (P=10, 20, 
30, 40 N) değişimin kütle kaybı (Δm) üzerine olan etkisi 
incelenmiştir (Şekil 6). Test sonuçlarına göre en az 
kütle kaybı (Δm=0.2 mg) Al-%0.1GNT kompozit yapıda 
ve P=10 N yük altında gerçekleşirken; en fazla kütle 
kaybı (Δm=4.5 mg) saf alüminyum malzemede ve P=40 
N yük altında gerçekleşmiştir. Aynı koşullarda 
gerçekleştirilen aşınma testlerinde yükteki artışla birlikte 
kütle kaybı artmıştır. Ayrıca grafen takviyesiyle birlikte 
Al-GNT kompozit yapılarda, saf alüminyuma göre daha 
düşük kütle kayıplarına ulaşılmıştır. 
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Şekil 6. Yağlı şartlar altında saf Al ve Al-GNT kompozit 
yapılarda kütle kaybı değişimi. 

 
Yağlı şartlarda gerçekleştirilen aşınma testlerinde, 
malzeme (saf Al, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-
%0.5GNT) ve yükteki (P=10, 20, 30, 40 N) değişimin 
aşınma oranı üzerine olan etkisi Şekil 7’de verilmiştir. 
Kompozit yapılar içerisinde en düşük aşınma oranına 
(W=1.57x10

-5 
mm

3
/(Nm)),                      Al-%0.1GNT 

kompozit malzemede ulaşılmış olup bu yapı aynı 
zamanda mikro Vikers sertliğinin en yüksek olduğu 
kompozit yapıdır. Aynı koşullarda gerçekleştirilen 
aşınma testlerinde, yükün (P) artmasıyla aşınma 
oranının (W) arttığı belirlenmiştir. Alüminyum matrise 
grafen takviyesiyle birlikte, saf alüminyuma göre daha 
düşük bir aşınma oranına ulaşılmıştır. 
 

Saf Al Al-%0.1GNT Al-%0.3GNT Al-%0.5GNT

2.0x10
-5

3.0x10
-5

4.0x10
-5

5.0x10
-5

6.0x10
-5

7.0x10
-5

8.0x10
-5

9.0x10
-5

 

A
şı

n
m

a
 O

ra
n

ı,
 W

 (
m

m
3
/(

N
m

))

 P=10 N

 P=20 N

 P=30 N

 P=40 N

 

 
 

Şekil 7. Yağlı şartlar altında saf Al ve Al-GNT kompozit 
yapılarda aşınma oranı değişimi. 
 
Saf alüminyum, Al-%0.1GNT, Al-%0.3GNT, Al-
%0.5GNT kompozitlerin aşınmış yüzey görüntüleri Şekil 
8’de verilmiştir. Numunelerdeki aşınma izleri 
incelendiğinde, kayma doğrultusu boyunca abrasif 
aşınmanın gerçekleştiği görülmektedir. Minimum 
aşınma izlerinin Al-%0.1GNT kompozit yapıda, 
maksimum aşınma izlerinin ise saf alüminyum 
malzemede oluştuğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, 
aşınma test sonuçlarının aşınma izlerini doğrular 
nitelikte olduğu görülmüştür. 
 

 
 

Şekil 8. Aşınmış yüzey görüntüleri: (a) saf alüminyum,                 
(b) Al-%0.1GNT, (c) Al-%0.3GNT, (d) Al-%0.5GNT. 

 
4. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada, saf alüminyum ve ağırlıkça %0.1, 0.3 ve 
0.5 grafen takviyeli alüminyum matrisli kompozitler toz 
metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin 
deneysel yoğunluğu, Vickers sertliği ve yağlı şartlar 
altındaki sürtünme-aşınma davranışı incelenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 
 

1) Al-GNT kompozit yapılar içerisinde maksimum 
deneysel yoğunluk (2.52 g/cm

3
) ve Vickers sertlik 

değeri (58±2 HV),  ağırlıkça %0.1 grafen takviyeli 
alüminyum matrisli kompozit yapıda elde 
edilmiştir. Ağırlıkça %0.1’in üzerindeki grafen 
katkısında ise grafenin topaklanması sebebiyle 
kompozitlerin deneysel yoğunluğunun ve 
sertliğinin düştüğü belirlenmiştir. 
 

2) SEM analizlerinden, Al-%0.1GNT kompozit yapıda 
matris içerisindeki grafen partiküllerin homojene 
yakın bir şekilde dağıldığı ve grafenin alüminyum 
tane sınırlarında olduğu gözlemlenmiştir.  
 

3) XRD analizlerinden; Al-GNT kompozit yapılarda 
sinterleme sonrası alüminyum ve karbon arasında 
herhangi bir ikincil faz oluşumuna (Al4C3) 
rastlanmamıştır.   
 

4) Yağlı şartlarda yürütülen aşınma testleri 
neticesinde en düşük kütle kaybı (0.2 mg) ve en 
düşük aşınma oranı (P=10 N için W=1.57x10

-5 

mm
3
/(Nm)), Al-%0.1GNT kompozit yapıda elde 

edilmiştir. Benzer şekilde, SEM analizinden en 
zaıf aşınma izlerinin Al-%0.1GNT kompozit yapıda 
elde edildiği görülmüştür.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle ağırlıkça %0, 
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 nano alümina (Al2O3) katkılı 
alüminyum matrisli kompozitler üretilmiştir. Alümina 
katkı oranının ve %soğuk şekil değişimi oranının Al-
Al2O3 kompozitlerin deneysel yoğunluğu, gözeneklilik 
oranı, Vickers sertliği ve mikroyapısı üzerine olan etkisi 
incelenmiştir.  Yürütülen testler neticesinde, en yüksek 
deneysel yoğunluğa (2.66 g/cm

3
) ve Vickers sertliğine 

(43 HV) Al-%2Al2O3 kompozit yapıda ulaşılmıştır. Al-
%2Al2O3 kompozitlerin mekanik özelliklerini iyileştirmek 
amacıyla farklı %soğuk şekil değişim oranlarında soğuk 
işlem uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre; %11.8 
soğuk şekil değişimi oranına kadar Al-%2Al2O3 
kompozitin mekanik özelliklerinin iyileştiği tespit 
edilmiştir. %11.8’den sonraki soğuk şekil değişimi 
oranında ise aşırı pekleşme etkisiyle Al-%2Al2O3 
kompozitin Vickers sertliğinin ve deneysel 
yoğunluğunun düştüğü belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Alüminyum, alümina, soğuk işlem 

 
Abstract 
 
In this study, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5wt.% nano alumina 
(Al2O3) reinforced aluminum matrix composites were 
fabricated by powder metallurgy method. The effect of 
aluminum reinforcement rate and %cold working rate 
on the experimental density, porosity, Vickers 
hardness, and microstructures of Al-Al2O3 composites 
was investigated. As a result of the mechanical tests 
carried out, the maximum experimental density (2.66 
g/cm

3
) and Vickers hardness (43 HV) were obtained at 

Al-2%Al2O3 composite structure. Cold working at the 
different %cold work strain ratios was performed in 
order to increase the mechanical properties of Al-
2%Al2O3 composites. According to the test results, it 
was determined that the mechanical properties of Al-
2%Al2O3 composite were enhanced up to 11.8% cold 
working rate. After 11.8% cold working rates, Vickers 
hardness and experimental density of Al-2%Al2O3 
composites were decreased due to the extreme 
hardening. 
 
Keywords: Aluminum, alumina, cold working 
 

1. Giriş 
 
Kompozit malzemeler; genellikle toz metalurjisi, sıcak 
haddeleme veya sıkıştırma döküm yöntemiyle 
üretilmektedir. Diğer üretim yöntemleri arasında toz 
metalurjisi yöntemi, son şekle yakın, homojen, 
gözenekli ve karmaşık parça üretimi gibi avantajlara 
sahiptir [1, 2]. Kompozit malzemeler, iki veya daha fazla 

malzemenin üstün özelliklerini tek bir malzemede 
toplamak amacıyla geliştirilen yeni bir malzeme 
grubudur. Kompozit malzemeler; metal, seramik ve 
polimer matrisli kompozitler şeklinde 
sınıflandırılmaktadır [3, 4]. Metal matrisli kompozitlerde, 
matris malzeme olarak metal (alüminyum, magnezyum, 
titanyum vb.) veya metal alaşımı kullanılmaktadır. 
Takviye elemanı olarak da genellikle metal karbür (SiC, 
B4C, vb.), metal nitrür (BN, Si3N4, TiN, vb.) veya metal 
oksit (ZrO2, Al2O3, SiO2 vb.) gibi seramik esaslı 
malzemeler kullanılmaktadır [5]. 
 
Günümüzde matris malzeme olarak kullanılan 
alüminyum; kolay işlenebilirlik, hafiflik ve iyi elektriksel 
iletkenlik gibi özellikleri sayesinde elektronik, otomotiv, 
havacılık ve uzay sanayide yaygın olarak 
kullanılmaktadır [6]. Alüminyum birtakım önemli fiziksel 
ve kimyasal özelliklere sahip bir element olup 
alüminyumun atom numarası 13 ve atom ağırlığı 26.98 
g/mol’dür. Alüminyum oda sıcaklığında 2.7 g/cm

3
 

yoğunluğa sahip olup alüminyumun ergime sıcaklığı 
660 °C, ısıl iletkenliği 237 W/(m°K) ve sertliği 30 HV’dir 
[7]. 
 
Takviye elemanı olarak kullanılan alüminanın (Al2O3) 
sahip olduğu yüksek basma dayanımı, yüksek sertlik ve 
refrakterlik özelliği sebebiyle motor parçalarında, 
pompa parçalarında, kesici takımlarda, sızdırmazlık 
elemanlarında, türbin yataklarında ve bujilerde 
kullanılmaktadır. Alüminanın sertliği 200 HV, ergime 
sıcaklığı 2050 °C ve teorik yoğunluğu 3.98 g/cm

3
’tür [8, 

9]. 
 
Günümüzde alümina katkılı alüminyum matrisli 
kompozitlerin mekanik özelliklerinin ve mikroyapısının 
araştırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır 
[8-12]. Ezatpour vd. [10] tarafından yapılan çalışmada, 
ağırlıkça %0.4, 0.8, 1.2 nano alümina katkılı Al7075 
matrisli kompozitlerin mikroyapısını ve mekanik 
özelliklerini araştırmıştır. En yüksek mekanik özellikler, 
ağırlıkça %0.4 nano alümina katkılı alüminyum matrisli 
kompozit yapıda elde edilmiştir. Bu katkı oranından 
sonra, nano alümina taneciklerin topaklanması 
sebebiyle kompozitlerin mekanik özelliklerinin 
kötüleştiği belirlenmiştir. Srivasta ve Chaudhari [8] 
çalışmalarında, ağırlıkça %1, 2, 3 nano alümina 
takviyeli Al6061 kompozitlerin mekanik özelliklerini ve 
mikroyapısını incelemiştir. En iyi mekanik özellikler 
Al6061-%2Al2O3 kompozit yapıda elde edilmiştir. 
Al6061 alaşımına göre Al6061-%2Al2O3 kompozitin 
akma dayanımı %81 ve Vickers sertliği %76 oranında 
artmıştır. Ağırlıkça %2 nano Al2O3 katkısından sonra 
içyapıda oluşan çatlaklar sebebiyle mekanik özelliklerin 
kötüleştiği belirlenmiştir. Al-Al2O3 kompozitlerin mekanik 
özelliklerinin araştırıldığı çalışmalar incelendiğinde; 
nano alümina katkı oranının ve %soğuk şekil 
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değişiminin Al-Al2O3 kompozitlerin mekanik özelliklerine 
olan etkisinin incelendiği herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  
 

Bu çalışmada, ağırlıkça %0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 nano 
alümina takviyeli alüminyum matrisli kompozitler toz 
metalurjisi yöntemiyle üretilerek en yüksek deneysel 
yoğunluğa ve Vickers sertliğine sahip alümina katkı 
oranı belirlenmiştir. Bu katkı oranındaki kompozit 
yapıya farklı %soğuk şekil değişimi oranlarında soğuk 
deformasyon uygulanarak nano alümina katkı oranının 
ve %soğuk şekil değişimi oranının kompozitin deneysel 
yoğunluğuna, gözeneklilik oranına, Vickers sertliğine ve 
mikroyapısına olan etkisi incelenmiştir. 
  

2. Materyal ve Yöntem 
 

2.1. Materyal 
 
Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle nano alümina 
katkılı alüminyum matrisli kompozitler üretilmiş olup 
matris malzeme olarak alüminyum tozu, takviye 
elemanı olaraksa nano alümina tozu kullanılmıştır. 
Alüminyum tozu Alfa Aesar firmasından ticari olarak 
temin edilmiş olup %99 saflıkta, 8-15 µm boyut 
aralığında ve 2.7 g/cm

3
 teorik yoğunluktadır. Nano 

alümina tozu Panadyne Inc. firmasından satın alınmış 
olup %98 saflıkta, 300-600 nm boyut aralığında ve 3.97 
g/cm

3
 teorik yoğunluğa sahiptir.  

 
2.1. Materyal 
 
Bu çalışmada, nano alümina katkılı alüminyum matrisli 
kompozitler toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiştir. İlk 
olarak, nano alümina tozu 1 saat süresince etanol 
içerisinde ultrasonik olarak dağıtılır. Eş zamanlı olarak, 
saf Al tozu etanol içerisinde 1 saat süresince mekanik 
olarak karıştırılır. Daha sonra, Al-etanol çözeltisi azar 
azar Al2O3-etanol çözeltisine eklenerek karıştırılır. 
Karışımdan etanolü uzaklaştırmak için karışım filtrelenir 
ve 50°C sıcaklıkta vakum altında bir gece boyunca 
kurutulur. Kurutma sonrası karışım, 600 MPa’lık basınç 
altında tek eksenli preste şekillendirilir. Şekillendirilen 
numuneler 630 °C sıcaklıkta ve 180 dk süresince 
sinterlenir. Soğuk şekil değişiminin Al-Al2O3 
kompozitlerin mekanik özelliklerine olan etkisini 
incelemek amacıyla kompozitler farklı basma 
gerilmeleri (50-100-150-200-250 MPa) altında 
preslenmiş ve farklı %soğuk şekil değişimleri (%SŞD) 
elde edilmiştir [13, 14].  
 
Soğuk şekil değişimi öncesi ve sonrası, Al-Al2O3 
kompozitlerin deneysel yoğunluğu ve gözeneklilik oranı 
Arşimet yoğunluk ölçüm cihazıyla belirlenmiştir. 
Kompozitlerin Vickers sertliği, mikro Vickers sertlik 
ölçüm cihazıyla tespit edilmiştir. Vickers sertliği, 200 g 
yük altında numune yüzeyinin farklı noktalarından en az 
5 sertlik verisinin ortalaması alınarak belirlenmiştir. 
Kompozitlerin mikroyapıları taramalı elektron 
mikroskobuyla (SEM, Jeol JSM-7001F), faz analizleri 
ise X-ışını kırınımı (XRD, Rigaku Smartlab) cihazıyla 
analiz edilmiştir. 
 

3. Araştırma Sonuçları 
 
3.1. Tozların Karakterizasyonu 
 
Saf alüminyum ve nano alümina tozlarına ait taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri Şekil 1’de 
verilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu 
görüntülerinden; alüminyum (Al) taneciklerinin düzensiz 

ve süngerimsi bir morfolojide olduğu ve ortalama 
tanecik boyutunun 10 µm olduğu görülmüştür. Nano 
alümina (Al2O3) tozlarının benzer şekilde süngerimsi ve 
düzensiz bir formda olduğu ve ortalama alümina 
tanecik boyutunun 500 nm olduğu tespit edilmiştir.  
 

 
 
Şekil 1. Tozlara ait taramalı elektron mikroskobu 
görüntüleri: (a) saf alüminyum ve  (b) nano alümina. 
 
Saf alüminyum ve alümina tozlarına ait X-ışını kırınımı 
(XRD) faz analizi Şekil 2’de verilmiştir. Alümina ve saf 
alüminyum tozlarına ait XRD kırınım açılarının sırasıyla; 
2θ=~25°, 35°, 38°, 43°, 53°, 58°, 61°, 67°, 68°, 77°  ve 
2θ=~38°, 45°, 65°, 78 olduğu tespit edilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2. Tozlara ait X–ışını kırınımı faz analizi: (a) 
alümina ve (b) saf alüminyum. 
3.2. Kompozitlerin Karakterizasyonu 
 
Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen saf Al, Al-%1Al2O3,                 
Al-%2Al2O3 ve Al-%2.5Al2O3 kompozitlerin kırık yüzey 
içyapı görüntüleri Şekil 3’de verilmiştir. SEM kırık yüzey 
içyapı görüntülerinden, Al-%1Al2O3 ve Al-%2Al2O3 
kompozit yapılarda alümina taneciklerin arayüzeyde yer 
alarak homojene yakın bir şekilde dağıldığı 
görülmüştür.   Al-Al2O3 kompozit yapılarda mikroyapının 
oldukça yoğun olduğu, kırılmaların ise gevrek bir 
kırılma olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca, Al partiküllerin 
boyun vererek iyi bir şekilde sinterlendiği belirlenmiştir. 
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Al-%2.5Al2O3 kompozit yapıda ise alümina taneciklerin 
topaklandığı ve bu topaklanma oluşumlarının etkisiyle 
de Al-%2.5Al2O3 kompozitin mekanik özelliklerinin 
bozulduğu öngörülmüştür. 
 

 
 
Şekil 3. Kompozitlerin kırık yüzey içyapı görüntüleri: (a) 
saf Al, (b) Al-%1Al2O3, (c) Al-%2Al2O3 ve (d) Al-
%2.5Al2O3 kompozit yapı. 
 
Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen Al-%2Al2O3 kompozit 
yapıya ait X-ışını kırınımı faz analizi Şekil 4’de 
verilmiştir. Al-%2Al2O3 kompozitin kırınım eğrisi 
incelendiğinde fazların tamamının alüminyum ve 
alüminaya ait olduğu görülmüştür. Kompozitin faz 
analizinde, en güçlü kırınım açılarının sırasıyla; 
2θ=~25°, 35°, 38°, 43°, 53°, 58°, 61°, 67°, 68°, 77° 
olduğu belirlenmiştir. Yürütülen faz analizleri 
neticesinde; istenmeyen ikincil fazlara (alüminyum 
karbür (Al4C3) vb.) rastlanmamıştır.  
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Şekil 4. Al-%2Al2O3 kompozit yapıya ait X-ışını kırınımı 
faz analizi. 
 

3.3. Soğuk Şekil Değişimi Öncesi Yoğunluk, Gözeneklilik 

ve Sertlik Ölçümü 
 
Soğuk şekil değişimi öncesi alümina katkılı alüminyum 
matrisli kompozitlerin mekanik özellikleri belirlenmiştir. 
Kompozitlerin deneysel yoğunluğu (ρ) ve %gözeneklilik 
oranı (%G) Arşimet yöntemiyle belirlenmiş olup 
Denklem (1) ve (2)’de verilmiştir [15]. 
 

       /K D A sum m m                                                                 (1) 

   %   / 100 D K D AG m m m m   
                           

             (2) 

 

Bu eşitliklerde, mK kompozitlerin kuru ağırlığı, mA 
kompozitlerin suda asılı ağırlığı, mD kompozitin suya 
doymuş ağırlığı ve ρsu suyun yoğunluğudur (1 g/cm

3
).  

 
Nano alümina katkılı alüminyum matrisli kompozitlerde 
alümina katkı oranıyla deneysel yoğunluk ve 
%gözeneklilik oranındaki değişim Şekil 5’de verilmiştir. 
Üretilen kompozitler arasında en yüksek deneysel 
yoğunluk (2.66 g/cm

3
) ve en düşük gözeneklilik oranı 

(%2.4) Al-%2Al2O3 kompozit yapıda elde edilmiştir. 
Ağırlıkça %2Al2O3 katkısından sonra Al-Al2O3 
kompozitin %gözeneklilik oranı artmış ve deneysel 
yoğunluğu azalmıştır. Bu durum, Al-Al2O3 kompozit 
yapı içerisindeki nano Al2O3 partiküllerin 
topaklanmasından kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 5. Nano alümina katkılı alüminyum matrisli 
kompozitlerde alümina katkı oranıyla deneysel 
yoğunluğun ve gözeneklilik oranının değişimi. 
 
Nano alümina katkılı alüminyum matrisli kompozitlerde 
nano alümina katkı oranıyla kompozitlerin Vickers 
sertliğindeki değişim Şekil 6’da verilmiştir. Üretilen 
kompozitler içerisinde en yüksek sertlik değerine (43 
HV) Al-%2Al2O3 kompozit yapıda ulaşılmıştır.. Bu 
kompozit yapıda saf alüminyuma göre sertlik değeri 
%43.3 oranında artmıştır. Ağırlıkça %2 nano alümina 
katkısından sonra Al-Al2O3 kompozitlerin Vickers sertliği 
düşmüştür. Bu yüzden, Al-Al2O3 kompozit yapı esas 
alınarak farklı %şekil değişimi oranlarında soğuk 
deformasyon işlemi uygulanmıştır. 
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Şekil 6. Nano alümina katkılı alüminyum matrisli 
kompozitlerde alümina katkı oranıyla Vickers sertliğinin 
değişimi. 
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3.4. Soğuk Şekil Değişimi Sonrası Yoğunluk, 
Gözeneklilik ve Sertlik Ölçümü 

 
Soğuk şekil değişiminin Al-%2Al2O3 kompozitin 
mekanik özelliklerine olan etkisini incelemek amacıyla 
numunelere               0-250 MPa arasında basma 
gerilmeleri uygulanmıştır. Yüzde soğuk şekil değişimi 
(%SŞD) ifadesi, Denklem (3)’de verilmiştir [16, 17]. 
 

 0 0%   / 100dSŞD A A A                                            (3) 

 
Burada, A0 deformasyon öncesi kesit alanını (mm

2
) ve 

Ad deformasyon sonrası kesit alanını (mm
2
) ifade 

etmektedir. Uygulanan basma gerilmelerine karşılık 
yüzde şekil değişiminin (%SŞD) %1.9’dan %23.5’e 
kadar arttığı belirlenmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Basma gerilmelerine karşılık numunelerde 
oluşan %soğuk şekil değişimi oranları. 
 

Al-%2Al2O3 kompozit yapıda %soğuk şekil değişimiyle 
gözeneklilik oranının ve deneysel yoğunluğun değişimi  
Şekil 8’de verilmiştir. Kompozit yapıda, %11.8 soğuk 
şekil değişim oranına kadar deneysel yoğunluğun 
arttığı ve gözeneklilik oranının azaldığı görülmüştür. Bu 
şekil değişimi oranından sonra ise aşırı pekleşme 
etkisiyle yoğunluğun düştüğü, gözeneklilik oranının ise 
arttığı belirlenmiştir. En yüksek deneysel yoğunluk 
(2.70 g/cm

3
) ve en düşük gözeneklilik oranı (%1) %11.8 

soğuk şekil değişimi oranında elde edilmiştir. Deneysel 
yoğunluktaki artışın, soğuk deformasyon etkisiyle Al-
%2Al2O3 kompozitin içyapısındaki gözeneklerin 
kapanmasından kaynaklandığı öngörülmektedir. 

0 5 10 15 20
0

2

4

6

8

10

12

%2.4

2.66

%11.6

%7.2

%1
%1.3

%2.1
2.41

2.53

2.702.69

% Soğuk Şekil Değişimi

 G
ö

ze
n

ek
li

li
k

 O
ra

n
ı 

(%
)

2.67

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

D
en

ey
sel Y

o
ğ

u
n

lu
k

 (g
/cm

3)

 
 
Şekil 8. Ağırlıkça %2 nano alümina katkılı alüminyum 
matrisli kompozit yapıda %soğuk şekil değişimiyle 
(%SŞD)  deneysel yoğunluğun ve gözeneklilik oranının 
değişimi. 
 

Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen Al-%2Al2O3 kompozit 
yapılarda %soğuk şekil değişimiyle Vickers sertliğinin 
değişimi Şekil 9’da verilmiştir. Soğuk işlem öncesi 
üretilen Al-%2Al2O3 kompozitin Vickers sertliği 43 HV 
iken; %11.8 soğuk şekil değişim oranında Vickers 
sertlik değeri 68 HV’ye yükselmiştir. %11.8 oranındaki 
soğuk şekil değişiminin etkisiyle Vickers sertliğinin %53 
oranında arttığı tespit edilmiştir. Daha fazla soğuk şekil 
değişimi uygulandığında Al-%2Al2O3 kompozitin yan 
yüzeylerinde şişme ve içyapıda çatlaklar meydana 
gelmiştir. Bu çatlaklar ise gözenek gibi davrandığından 
kompozitin deneysel yoğunluğunun ve Vickers 
sertliğinin düşmesine sebep olmuştur.  
 
 

0 5 10 15 20 25
40

45

50

55

60

65

70

43

45

57

68

63

V
ic

k
er

s 
S

er
tl

iğ
i 

(H
V

0
.2

)

Soğuk Şekil Değişimi (%)

54

 

 

 

Şekil 9. Ağırlıkça %2 nano alümina katkılı alüminyum 
matrisli kompozit yapıda %soğuk şekil değişimiyle 
(%SŞD) Vickers sertliğinin değişimi. 

 

4. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada, ağırlıkça %0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 nano 
alümina katkılı alüminyum matrisli kompozitler toz 
metalurjisi yöntemiyle üretilmiş olup nano alumina katkı 
oranının ve %soğuk şekil değişimi oranının deneysel 
yoğunluk, gözeneklilik oranı, Vickers sertliği ve 
mikroyapı üzerine olan etkisi incelenmiştir.    

 
 En iyi mekanik özelliklere sahip kompozit yapı Al-

%2Al2O3 olarak belirlenmiştir. Ağırlıkça %2 nano 
Al2O3 katkısından sonra Al kompozitin Vickers 
sertliğinin ve deneysel yoğunluğunun düştüğü 
belirlenmiştir.  

 
 Al-%2Al2O3 kompozit yapı esas alınarak farklı 

basma gerilmeleri (50, 100, 150, 200, 250 MPa) 
altında soğuk şekil değişimi uygulanmıştır. 
Deneysel yoğunluk ve Vickers sertlik değeri en 
yüksek olan %soğuk şekil değişimi oranı %11.8 
olarak tespit edilmiştir.  

 
 Al-%2Al2O3 kompozit yapıya %11.8 soğuk şekil 

değişimi oranından fazla soğuk işlem 
uygulandığında, aşırı pekleşme nedeniyle 
kompozitin Vickers sertliğinin ve deneysel 
yoğunluğunun düştüğü tespit edilmiştir.  

 
Sonuç olarak, nano alümina katkılı alüminyum matrisli 
kompozit yapı için en uygun nano alümina katkı oranı 
ağırlıkça %2 ve en uygun %soğuk şekil değişimi oranı 
%11.8 olarak belirlenmiştir.   
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Abstract
 
Modifying the transmission and group delay properties 
of electromagnetic waves in microwave frequencies is 
demonstrated by using metamaterials in a TEM 
waveguide. The designed and fabricated metamaterials 
consist of two different kinds of sections, which interact 
strongly and weakly with the incident waves. Two smd 
capacitors are soldered at the gaps of the split-ring 
resonators at the left and right side of the metamaterial. 
Through simulation and measurement results, it is 
shown that a transmission band is induced by 
integrating same value capacitors into the 
metamaterial. The number of transmission bands is 
increased to two by changing the capacitance of the 
smd capacitors at the left and right side, i.e. by 
breaking symmetry. Transmission can be switched from 
35% to 85% simply by decreasing one capacitance of 
the capacitor from 2.2 pF to 1.8 pF, as well increasing 
the group delay of the electromagnetic waves by 6.5 
times. 
Keywords: Transmission, group delay, microwaves, 
metamaterial, measurement. 
 

1. Introduction 
 
Electromagnetically induced transparency (EIT) is a 
coherent quantum interference process observed in 
three-level atomic or molecular systems under the 
illumination of pump and probe waves [1]. EIT provides 
decrease in the group velocity of the electromagnetic 
waves, hence promotes nonlinear-effects. Therefore, it 
is useful in phase shifters, data storage and delay lines 
[2-4]. However, the requirements of low temperature, 
high power lasers, etc. [4] hampers the realization of 
this effect for chip-scale implementations. 
 
Recently, an analogue of EIT effect is observed with 
coupled ring resonators, electric circuits, waveguides, 
Fabry-Perot cavities, photonic crystals and 
metamaterials [5-11]. Although the underlying physics 
is different, occurrence of a sharp transparency window 
inside a broad absorption band is similar to EIT effect. 
Therefore, classical analogue of EIT effect is named as 
EIT-like effect.  
 
Especially, metamaterials are very convenient materials 
to achieve EIT-like effect. This effect relies on near-field 
coupling between two different modes in EIT-like  
 
metamaterials. The bright mode is excited by the 
resonator which interacts effectively with the incident 
electromagnetic wave. On the other hand, the dark 
mode cannot be excited directly but it can be excited by 
coupling with the bright mode [12]. Since the coupled 
mode belongs to dark mode, it cannot interact with the 
incident wave and a full transparency with enhanced 

dispersion is observed at the specific resonance 
frequency of the bright and dark modes. 
 
Among different techniques to obtain EIT-like 
phenomenon in metamaterials, one of the easiest ways 
is to utilize the breaking of symmetry in the unit cell 
[12,13]. A sharp transparency window accompanied by 
a step phase change is experimentally observed in split 
ring resonators with two gaps on opposite sides when 
one the gap is moved away from center [12]. In another 
study, narrow pass and stop bands are obtained with 
asymmetrically aligned split rings at microwave 
frequencies [13].  

 
The resonance of EIT-like metamaterials is generally 
restricted to a limited frequency range which is 
predetermined in the design stage. On the other hand, 
it is very crucial to employ tunable EIT-like 
metamaterials which exhibit a variable response 
(frequency, bandwidth) to electromagnetic waves for 
wide-band applications.  
 
At the early stage, superconductive materials are 
proposed as tunable EIT-like metamaterials [14]. For 
example, Kurter et al. proposed a metamaterial 
consisting of cut wire array made of gold and two 
symmetrically placed SRR array made of 
superconductive Nb film [14]. Tunability is achieved by 
cooling down the temperature below a critical value. 
Although graphene based metamaterials [15, 16], liquid 
crystals [17, 18] are used as tunable EIT-like 
metamaterials at terahertz frequencies, the 
implementation of these metamaterials in microwave 
regime has stayed limited. Transmission intensity of 
EIT-like band is modulated by 85% by using pin diodes 
between cut wires [19]. An electrically controlled 
metamaterial modulator is demonstrated in C-band 
waveguide by using a PIN diode between paired wires 
[20]. Nakanishi et al. demonstrated the storage of 
electromagnetic waves in a metamaterial by applying 
bias voltage through varactor elements [21]. 
 
In this study, we have experimentally demonstrated 
tunable transparency in a TEM waveguide by using 
different value capacitors which act as varactor diode. 
By manipulating the symmetry of the metamaterial 
through change of capacitance, a modulation ratio of 
50% in transmission and 6.5 times change in group 
delay are achieved. 
 

2. Design, Modelling and Fabrication 
 
The EIT-like metamaterial is designed using CST 
Microwave Studio with periodic boundaries in lateral 
dimensions prior to fabrication and measurements. The 
schematic view of the metamaterial is shown in Figure 
1 with its geometrical parameters such that l1=36 mm, 
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l2=14 mm, l3=7 mm, w1=w2=w3=1 mm, g1=1 mm, l4=3 
mm.  
 
Two capacitors are introduced in the later process at 
the gaps of the left and right split-ring resonators (SRR) 
that reside in the main loop. The 35-µm thick Cu 
resonator lies on a FR-4 substrate with 1 mm thickness, 
4.4 dielectric constant and 0.025 loss tangent. The 
dimensions of the substrate is 25×120 mm so that it fits 
the manufactured TEM waveguide [21]. The 
metamaterials are later fabricated by photolithograpy 
which is conventionally used in printed circuit board 
technologies. The fabricated metamaterial without any 
capacitor is shown in Figure 2.  
 
Before enabling tunability through capacitor elements, 
the transmission response of the metamaterial in Figure 
2 is measured in a TEM waveguide by means of a 
network analyzer. The photograph of the TEM 
waveguide is introduced in Figure 3. The cut-off 
frequency of the TEM waveguide is 2 GHz so that 
transmission spectrum is measured until this frequency. 
During measurement of transmission properties three 
metamaterial samples are placed one after another with 
8 cm distance between each. By this way the signal is 
reinforced while avoiding the coupling between 
samples.  

 
 

Figure 1. The proposed EIT-like metamaterial. 
 
 

 
Figure 2. The fabricated EIT-like metamaterial. 

 

 
Figure 3. TEM waveguide in the measurement. 

 

3. Results and Discussions 
 
3.1. Transmission Properties of the Metamaterial  
 
Vertically polarized electromagnetic waves are sent to 
metamaterial samples placed inside the TEM 
waveguide. The simulated and measured transmission 
spectrum are displayed in Figure 4. There is a 
transmission resonance at 1.22 GHz with -23.8 dB 

rejection strength according to the simulation results. 
Measurement results yield a minimum at 1.20 GHz with 
-23.87 dB rejection. There is a very good agreement 
between the simulation and measurement results, as 
seen in Figure 4. 
 
Surface current distributions at the resonance 
frequency are investigated to make a relation between 
the structure and the transmission response, as given 
in Figure 5. The paths that the induced currents follow 
are designated with arrows. Surface currents pass 
through the strip side of the SRRs whereas the amount 
of induced currents in the gap sections is very less. 
This can be due to the fact that surface currents prefer 
low impedance regions. Therefore, gap regions do not 
contribute to any resonance in the investigated spectral 
range. 
 

 
Figure 4. Transmission of the metamaterial. 

 

 
Figure 5. Surface current distributions at 1.22 GHz 
resonance. 
 
3.2. The Effect of Capacitors on Transmission 
Response 
 
Two smd capacitors with different values are soldered 
into the gap side of the SRRs. 2.2 pF smd capacitor is 
soldered on the gap of the right side SRR and smd 
capacitors with 1.2 pF, 1.8 pF and 2.2 pF values are 
soldered on the gap of the left SRR. The resulting 
transmission properties are investigated respectively by 
measuring the metamaterials with C1=1.2 pF-C2=2.2 
pF, C1=1.8 pF-C2=2.2 pF and C1=2.2 pF-C2=2.2 pF 
smd capacitors. 
 
The fabricated metamaterial with the soldered smd 
capacitors of 2.2 pF at the two sides of the 
metamaterial is shown in Figure 6. Transmission 
response of the metamaterial with the C1=C2=2.2 pF is 
shown in Figure 7. In addition to the resonance at 1.09 
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GHz, one more transmission dip at 1.38 GHz appears 
for this metamaterial. In other words, a transmission 
band with a peak at 1.24 GHz emerges. The measured 
results in the TEM waveguide show satisfactory 
agreement to the simulated results.  
 

 
Figure 6. Fabricated metamaterial with 2.2 pF 
capacitors. 
 

 
 
Figure 7. Transmission response for the metamaterial 
with C1=C2=2.2 pF. 
 
The physical reason for the second resonance at 1.38 
GHz is investigated by surface current distributions as 
shown in Figure 8. It is clear from the figure that surface 
currents prefer to flow through the capacitors at this 
resonance.  

 
Figure 8. Surface current distributions at 1.38 GHz. 
 
Surface currents are trapped inside the SRRs at the 
transmission peak frequency of 1.24 GHz. This is 
shown in Figure 9. Since the SRR is not symmetric with 
respect to the vertical-axis, a resonant loop current 
(designated by a circular arrow) is induced, which is 
uncoupled from the incident wave. Therefore, 
electromagnetically induced transparency-like effect is 
induced. Surface currents flow along counter clockwise 
direction at the left SRR and clockwise direction at the 
right SRR. The two dark modes resulting from SRRs 
form opposite magnetic dipoles in z and –z directions, 
respectively. The trapped mode cannot couple to the 
bright mode so that radiation loss decreases while 
transmission increases at 1.24 GHz. 
 

 
Figure 9. Surface current distributions at 1.24 GHz 
 
 
Later, the values of the capacitor, C1 is changed. 
Therefore, the symmetry of the structure is broken. The 
fabricated metamaterial with soldered capacitors of 
C1=1.8 pF and C2=2.2 pF is shown in Figure 10. The 
simulated and measured transmission response of this 
metamaterial is shown in Figure 11. 
 

 
Figure 10. Fabricated metamaterial with C1=1.8 pF and 
C2=2.2 pF. 
 
Transmission band shown in Figure 7 is splitted to two 
so that the number of transmission bands increases to 
two when C1 is changed to 1.8 pF.  Maximum 
transmissions are observed at 1.22 GHz and 1.37 GHz. 
A transmission dip at 1.32 GHz occurs due to the 
broken symmetry with respect to the center of the unit 
cell. Simulated and measured results are in good 
accordance, as shown in Figure 11. There is a little shift 
in the frequency of first and third measured resonances 
which may be due to the fact that the smd capacitors 
may not have been soldered perfectly.   
 

 
Figure 11. Transmission response for the metamaterial 
with C1=1.8 pF, C2=2.2 pF. 
 
Surface currents induced at 1.22 GHz and 1.37 GHz 
are shown in Figure 12 and Figure 13, respectively. 
Resonant loops for the left and right SRRs occur at 
different frequencies due to the different value 
capacitors used at the left and right SRRs. Surface 
currents are trapped at the SRR with 2.2 pF capacitor 
at 1.22 GHz, as shown in Figure 12. On the other hand, 
surface currents are trapped at the SRR with 1.8 pF at 
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1.37 GHz frequency. Since the value of capacitance is 
lower, transparency window is obtained at a higher 
frequency for the induced SRR with 1.8 pF 
capacitance. 
 

 
Figure 12. Surface current distributions at 1.22 GHz 
transmission maximum. 
 
As last step, C1 is changed to 1.2 pF while C2=2.2 pF. 
By this way, the asymmetry between the two SRRs is 
increased. The fabricated metamaterial with the 
soldered C1=1.2 pF and C2=2.2 pF is shown in Figure 
14. 
 
Transmission properties of the metamaterial with 
C1=1.2 pF and C2=2.2 pF are measured inside the TEM 
waveguide and the results are illustrated in Figure 15, 
together with the simulated results. As expected, the 
first (lower-frequency) EIT-like transmission band stays 
unchanged as C1 is changed, since this band results 
from the SRR with 2.2 pF capacitor. However, the 
bandwidth of the second EIT-like transmission band 
increases. Keeping in mind that the resonance 
frequency is inversely proportional with the capacitance 
value, transmission dip that results from 1.2 pF places 
at a higher frequency value, at 1.69 GHz. Therefore, 
the bandwidth of the EIT-like band increases. 
Simulated and measured results show a good 
agreement except the measured maximum 
transmission ratio of the first EIT-like band is lower. 
 

 
Figure 13. Surface current distributions at 1.37 GHz 
transmission maximum. 
 

 
Figure 14. Fabricated metamaterial with C1=1.2 pF and 
C2=2.2 pF. 
 
 

 
Figure 15. Transmission spectra with C1=1.2 pF and 
C2=2.2 pF. 
 
It is possible to tune the transmission and group delay 
of propagating waves by using the EIT-like 
metamaterial with different capacitance values in one of 
the arms of the loop structure. By using a varactor 
diode instead of smd capacitors, dynamic tuning of 
slow light properties can be achieved. To show the 
tunability, the group delays of the electromagnetic 
waves after passing through the EIT-like metamaterial 
are calculated. The group delay, τG is calculated by 
taking the derivative of the phase Φ of the complex 
transmission with respect to the angular frequency w.  
 


  G

d

dw
                               (1) 

 
The group delay and transmission ratio properties at 
1.395 GHz, which belongs to a frequency point at the 
second EIT-like band, are shown in Figure 16 for the 
metamaterials with C1=1.2 pF, C1=1.8 pF and C1=2.2 
pF; C2=2.2 pF. As the capacitance increases, the group 
delay and transmission first increase and then 
decreases. One can notice that it is possible to vary the 
group delay between 3.24 ns and 0.50 ns (6.5 times 
decrease) by changing C1 from 1.8 pF to 2.2 pF. 
Accompanied by this change, transmission ratio 
decreases from 85% to 35%, exhibiting 50% change in 
transmission. 
 

 
Figure 16. Change of group delay and transmission 
ratio at 1.395 GHz. 
 
The first EIT-like band is almost constant for different 
C1 values but its bandwidth changes. Therefore, the 
group delay can be changed while keeping the 
transmission ratio at a frequency point in the first EIT-
like band. 1.23 GHz frequency where transmission is 
around 97% is selected to show this response. The 
group delay and transmission ratio properties of the 
EIT-like metamaterial for different C1 values are shown 
in Figure 17. As C1 increases from 1.2 pF to 2.2 pF, the 
group delay decreases from 1.71 ns to 1.09 ns while 
the transmission is almost constant. 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

210



 

 
Figure 17. Change of group delay and transmission 
ratio at 1.230 GHz. 
 

5. Conclusions 
 
Tunability of transmission and group velocity of 
electromagnetic waves is shown in this study by using 
an electromagnetically induced transparency-like 
metamaterial in a TEM waveguide. The designed 
metamaterials are fabricated by photolithograpy and 
smd capacitors are soldered to the left and right gaps of 
the split-ring resonators. One EIT-like transmission is 
achieved for the EIT-like metamaterial with the same 
amounts of capacitance at the two split-ring resonators. 
The number of transmission bands has increased to 
two by breaking the symmetry with using a different 
value capacitor at the gap of the left SRR. Measured 
transmission spectra of the metamaterial without a 
capacitor and with three different kinds of capacitors 
have shown a good agreement with the simulated 
response. Bandwidth of the second transmission band 
is increased by increasing the asymmetry of the 
metamaterial by using 1.2 pF at the gap of the left SRR 
and 2.2 pF at the gap of the right SRR. The group delay 
of the microwaves is increased by 6.5 times by 
decreasing the capacitance of the capacitor at the left 
SRR from 2.2 pF to 1.8 pF, when the capacitor at the 
right SRR was 2.2 pF. In addition, a modulation of 50% 
transmission ratio is achieved. On the whole, control of 
transmission and group delay properties of microwaves 
are experimentally demonstrated. 
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ÖZET 

Günlük yaşamı oldukça kolaylaştırılan, çok yönlü, ucuz ve 
dayanıklı olan plastiklerle birlikte pek çok teknolojik 
yenilikler meydana gelmiştir. Çok yönlü kullanım 
sonucunda her yerde bulunan plastiğin ödemesi gereken 
çevresel bir beden söz konusudur. Kullanım sonucu ortaya 
çıkan atıklara en etkili çözüm; plastikleri atıklardan ayırarak 
geri dönüştürülmesidir. Geri dönüşüm; kaynakların 
tüketimini ve atık çöp miktarını azaltmak açısından oldukça 
önemlidir. Atıkların değerlendirilebilmesi amacıyla bu 
çalışmada geri dönüşümlü malzemeler kullanılmıştır. Bu 
çalışmada; geri dönüşümlü polipropilen (PP) ve pirinç 
kabuğu kompozitinin özelliklerinin iyileştirilmesi 
hedeflenmiştir. Ayrıca, geri dönüşüm ürünlerinin 
kullanılarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulması da 
bu çalışmanın amaçları arasındadır. Geri dönüşümlü 
polipropilen ve pirinç kabuğu malzemeleri homojen bir 
karışım elde edilmesi için çift vidalı ekstrüderde 
karıştırılarak granül haline getirilmiştir. Geri dönüşümlü PP 
içerisine %5, 10, 20, 30 oranlarında pirinç kabuğu 
katılmıştır. Geri dönüşümlü PP ve pirinç kabuğu arasındaki 
adhezyonu sağlamak amacıyla uyumlaştırıcı malzeme 
olarak karışım içerisine %5 oranında maleik anhidrit ile 
aşılanmış polipropilen kopolimeri (MA-g-PP) ilave 
edilmiştir. Elde edilen granüller kullanılarak, enjeksiyon 
makinesinde standartlara uygun ölçü ve şekillerde test 
numuneleri basılmıştır. Numunelere; ergime akış indeksi 
(MFI), Vicat yumuşama sıcaklığı, HDT-ısıl çarpılma 
sıcaklığı, SEM, nem, aşınma, sürtünme testleri yapılmıştır 
ve pirinç kabuğunun etkisi gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Polipropilen, pirinç kabuğu, fiziksel 
özellik, polimer kompozit. 

ABSTRACT 

There are many technological innovations along with the 
plastic materials that make life quite easy, are the 
versatile, inexpensive and durable. As a result of multi-
directional use, there is an environmental body that should 
pay for plastic everywhere. The most effective solution to 
wastes from use is to recycle plastics by separating them 
from waste. Recycle; is important to reduce the 
consumption of resources and the amount of waste refuse. 
In this study, recyclable materials were used to evaluate 
the waste. In this study; it is aimed to improve the 
properties of recycled polypropylene (PP) and rice husk 
blend. The aim of this study is to contribute to the 
protection of the environment by using recycling products. 
Recycled polypropylene and rice husk materials were be 
granulated by mixing in the twin screw extruder to obtain a 
homogeneous mixture. 5, 10, 20, 30 percent rice husk 
were added to recycled PP. In order to ensure adhesion 
between the recycled PP and the rice husk, 5% of 

polypropylene copolymer (MA-g-PP) grafted into the 
mixture with 5% maleic anhydride were added. The 
samples; Moisture, abrasion, friction, melt flow index (MFI), 
Vicat softening temperature, HDT thermal distortion 
temperature, SEM tests were carried out and the effect of 
the rice husk was observed. 

Keywords: Polypropylene, rice husk, physical properties, 
polymer composite. 

1. Giriş 

Polimerler, iyi mekanik özellikler, düşük yoğunluklu, 
oldukça düşük maliyetli ve aynı zamanda işlem kolaylığı 
gibi değerli özelliklerinden dolayı çeşitli alanlarda en 
yaygın kullanılan malzemelerdir. 1970 yılından bu yana 
plastik kullanım beş kat artmıştır. Toplam plastik üretimi 
yılda 230 milyon tonun üzerindedir ve 2020'de yaklaşık 
%5'lik bir yıllık büyüme oranına dayanarak 400 milyon tona 
ulaşacaktır. Polimer ürünlerinin artan tüketimi, çevrede ve 
insan yaşamında kamuoyu ile ilgili olarak büyük miktarda 
atık madde yaratmaktadır. Yeni çevresel, ekonomik ve 
petrol hususları, bilimsel toplulukları polimer geri 
dönüşümü ile daha fazla ilgilenmeye teşvik etti. Geri 
dönüşüm işlemi, atık polimerlerini yönetmenin en iyi 
yoludur. Atık polimerlerin geri dönüşümü için birincil geri 
dönüşüm, mekanik geri dönüşüm, kimyasal veya 
hammadde geri dönüşümü ve enerji geri kazanımı gibi 
çeşitli teknikler vardır. Ayrıca atık malzemelerin geri 
dönüşümünde en önemli faktör maliyette kazanç elde 
edilmesidir [1-3]. Dünyadaki araştırmacılar, çevre kirliliğinin 
artması nedeniyle geri dönüştürülmüş malzemelere ilgi 
duyuyor. Atık plastikler, dünyadaki tüm ülkelerde katı atık 
olarak bol miktarda bulunur [4,5]. Bu çalışmada, geri 
dönüştürülmüş polipropilen kompozit üretmek için matris 
olarak kullanılmıştır. PP; enjeksiyon, ekstrüzyon ve ısıl 
şekillendirme için endüstride en sık kullanılan 
poliolefinlerden biri olduğundan, üretilen atık madde hacmi 
oldukça yüksektir ve birçok çevre sorununa neden 
olmaktadır. Çevre sorununu azaltmak için, düşük üretim 
maliyeti olan yeni katma değerli ürün üretmek için PP geri 
dönüştürülebilir. Polipropilen sertlik ve tokluk gibi iyi 
özelliklerinden dolayı birçok yapısal uygulama için 
termoplastik bir polimer olarak kullanılır. Özellik kaybı 
olmadan defalarca işlenebilen ucuz bir malzemedir [5-7]. 
Pirinç kabuğu; çoğunlukla açık yanma ile elden çıkarılır. Bu 
da çevreyi, havayı ve yerel toplulukları etkileyen çeşitli 
kirletici maddelerin serbest bırakılmasına neden olur. 
Pirinç kabuğu; lignoselülozik dolgu maddesi ve mineral 
dolguya göre bazı iyi özellikler gösterir. Düşük maliyetli, 
yenilenebilir, minimum sağlık tehlikesi, düşük yoğunluklu, 
makineyi daha az aşındırma, biyolojik olarak 
parçalanabilirlik ve çevre dostu gibi [8-10]. Bu çalışmada, 
pirinç kabuğu geri dönüşümlü PP matris içerisine 
katılmıştır. Pirinç kabuğunun da atık madde olarak 
kullanılması maliyet açısından avantajdır.  
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2. Materyal ve Metot 
 

2.1 Kullanılan Malzemeler 
 

Bu çalışmada kullanılan malzemelerin karışım oranları 
aşağıda verilmiştir. Pirinç kabukları Trakya bölgesindeki 
çiftçilerden toplanmıştır. Polipropilen, Emaş A.Ş.’nin 
EMOPLEN CP-M 8081 ticari kodlu ürünüdür.  Yoğunluğu 
0,90-0,95 g/cm

3
 aralığındadır. MFI değeri 9-14 g/10 dak 

(230
o
C-2.16kg)’dır. Sertlik değeri 56-60 Shore D’dir. 

Çizelge 1. Polimer kompozitinin karışım oranları 

 R-PP 
(%) 

Pirinç Kabuğu 
(%) 

MAPP 
(%) 

1.Grup 100 - - 
2.Grup 90 5 5 
3.Grup 85 10 5 
4.Grup 75 20 5 
5.Grup 65 30 5 

 

2.2 Kompozit Hazırlama 

Karışım oranlarının hazırlanmasında; DENSİ marka DS–
05 model, 0,5 gr hassasiyetle tartım yapan, 5 kg kapasiteli 
terazi kullanılmıştır. Çizelge 1 de verilen oranlarda 
hazırlanan karışımlar LB-5601 isimli katı karıştırıcıda (The 
Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 dakika boyunca 
karıştırıldı. Hazırlanan karışım Mikrosan marka çift vidalı 
bir ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.Ş., 
Türkiye) 200-240°C sıcaklık aralığında 25-35 bar basınç 
altında ve 25 dev/dak’lık hızla dönen vida ile eriyik olarak 
karıştırıldı ve granül haline getirildi. Böylece homojen 
olarak karışmış polimer kompozit hazırlanmış oldu. 
Granüller, malzemeyi nemden uzak tutmak, sterilazyonunu 
sağlamak için 24 saat boyunca 105°C sıcaklıktaki etüvde 
kurutuldu. Sıcaklığı 200-240°C, basıncı 100-110 bar ve 
vida dönme hızı 25 dev/dak. olan enjeksiyon makinesinde 
kurutulan granüllerden, test numuneleri basıldı. 

Çizelge 2. Ekstrüzyon-Enjeksiyon kullanım şartları 

İşlem Ekstrüzyon 
Şartları 

Enjeksiyon 
Şartları 

Sıcaklık (
o
C) 200-240 200-240 

Basınç (bar) 25-35 100-110 
Vida dönme 

hızı (dev/dak) 
25 25 

2.3 Test Yöntemleri 

Aşınma testi DIN 53 516’ya göre Devotrans marka aşınma 
test cihazında yapılmıştır. 3 adet numune test edilerek 
ortalamaları alınmıştır. 20, 40, 60 ve 80 metrelik yolda 
aşınma testi yapılmıştır. Aşınma test numunelerinin çapı 
15,5 mm ve kalınlığı ise 7 mm’dir. Tamburun dönme hızı 
40 dev/dakikadır. Aşınma oranı aşağıdaki formülle 
hesaplanmıştır. 

                                                                     (1) 

“(1)’deki W: Aşınma oranı (cm
3
/Nm), Δm: Ağırlık kaybı= 

m1-m2 (m1:ilk tartım, m2:aşındırıldıktan sonraki tartım) (g), 
ρ= yoğunluk (g/ cm

3
), L: yol (m), FN: uygulanan yük (N) 

temsil etmektedir.” 
Akışkanlık indeksi olan MFI (Melt Flow Index) (ISO 1133) 
testi, Melt Indexer Test cihazı ile ASTM D1238 standardına 

uygun olarak yapılmıştır. 230°C’de 2.16 kg ağırlıkta 
yapılmıştır. MFI değerleri aşağıdaki formülle 
hesaplanmıştır. 

                                                           (2)                                

“(2)’deki M: Toplam ağırlık (g), T: Toplam süre (sn) temsil 
etmektedir.” 

Isıl çarpılma sıcaklığı testi-HDT; ISO 75’e göre 
uygulanmıştır. 80x10x4 boyutlarında 3 adet numuneye 
yapılan testlerin ortalaması alınmıştır. Vicat yumuşama 
sıcaklığı testi ISO306 standartlarına göre uygulanmıştır. 
10x10x4 boyutlarındaki 3 adet test numunesi kullanılmıştır. 
Numuneye uygulanan toplam yük 1000 gr’dır. Bu iki test; 
Devotrans marka test cihazı kullanılarak yapılmıştır. Nem 
testi ASTM D 6980 test standardına uygun şekilde Kern 
DBS 60-3 test cihazı ile yapılmıştır. 3 adet numunenin 
ortalaması alınmıştır. Sürtünme katsayısı statik ve dinamik 
olarak ölçülmüştür. Devotrans marka test cihazında 2 adet 
numune kullanılarak yüksüz ve 100, 200, 300, 500 gr yük 
altında hesaplanmıştır. SEM analizleri için tüm numuneler 
Polaron SC7640 (İngiltere) kaplama cihazı ile 20 Å 
kalınlığında altın/paladyum alaşımı ile kaplanmıştır. Daha 
sonra FEI Sirion XL30 FEG (Hollanda) marka elektron 
mikroskobisi ile 10 kV voltaj altında fotoğrafları çekilmiştir. 

3. Sonuçlar  
 

3.1 Pirinç Kabuğunun Geri Dönüşümlü Polipropilen 
Üzerindeki Fiziksel Etkileri 

Şekil 1; pirinç kabuğunun R-PP üzerindeki fiziksel etkilerini 
göstermektedir. Şekil 1A ısıl çarpılma sıcaklığı grafiği 
incelendiğinde;  %100 R-PP’nin 53,3 

o
C değer verdiği 

görülmektedir. Pirinç kabuğu ilavesiyle bu değer 
artmaktadır. Polimer kompozit içerisindeki pirinç kabuğu 
oranı arttıkça ısıl çarpılma sıcaklığı giderek artmaktadır. 
%30 pirinç kabuğunun bulunduğu 5. grup numuneleri 77,3

 

o
C sıcaklığa kadar çıkmıştır. Vicat yumuşama sıcaklığı 

testi 1000 gr yük altında yapılmıştır. Vicat yumuşama 
sıcaklığının gösterildiği Şekil 1B incelendiğinde; %100 R-
PP’nin vicat değeri 142,10

 o
C sıcaklıkta iken pirinç kabuğu 

ilavesiyle 158
 o

C sıcaklığa kadar çıktığı görülmektedir. 
Ergime akış indeksi-MFI malzemenin akışkanlığı hakkında 
yorum yapmamızı sağlar. MFI değerleri Şekil 1C‘de 
verilmiştir. En yüksek MFI değerleri %100 R-PP 
bulunduran 1. grupta görülmektedir. %5 oranında pirinç 
kabuğu ilavesiyle 12,13 olan MFI değeri 11,49 da 
düşmüştür. Pirinç kabuğu oranı arttıkça bu oran düşmeye 
devam etmektedir. %30 oranında pirinç kabuğu ilavesiyle 
MFI değeri 6,76’ya kadar düşmüştür. Şekil 1D’de nem 
oranı değişim grafiği görülmektedir. Polimer kompozitin 
bünyesinde barındırdığı nem miktarını bu grafikte 
görebiliriz. Grafikte görüldüğü üzere; %100 R-PP’nin 
%0,53 oranında nem tuttuğu görülmektedir. Pirinç kabuğu; 
R-PP’nin nem tutma oranını artırmaktadır.  Nem oranının 
%0,71’e kadar artmaktadır. Bu değeri %30 oranında pirinç 
kabuğu bulunduran 5. grupta vermiştir. 
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Şekil 1. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
fiziksel özellikleri 

 

 
D 

Şekil 1. (Devamı) 

3.2 R-PP/Pirinç Kabuğu/MAPP Polimer Kompozitin 
Sürtünme ve Aşınma Davranışı 

Sürtünme katsayısı statik ve dinamik olarak incelenmiştir. 
Sürtünme testi yüksüz ve 100, 200, 300, 500 gr yük altında 
yapılmıştır. Şekil 2A’da polimer kompozitin statik sürtünme 
katsayısı değerleri görülmektedir.  Statik sürtünme cisme 
dururken uygulanan kuvvettir. Grafik incelendiğinde; yükün 
artmasıyla statik sürtünme katsayısı değerlerinin arttığı 
görülmektedir. Fakat kompozit içerisindeki pirinç kabuğu 
oranının artmasıyla tam tersi etki söz konusudur. Yüksüz 
olarak yapılan testin sütunları incelendiğinde; 1. grup 
değeri 0,21 görülmektedir. Pirinç kabuğu ilavesiyle ve bu 
oranın artmasıyla statik sürtünme katsayısı değeri 0,03’e 
kadar düşmüştür. 100 gr yük altında yapılan testte en 
yüksek değer 0,29 olarak elde edilmiştir. Bu değer birinci 
grup olan %100 R-PP değerine aittir. 5. gruba gelindiğinde 
statik sürtünme katsayısı değeri 0,08’e düşmüştür. Diğer 
uygulanan yükler kendi içlerinde incelendiğinde de pirinç 
kabuğu ilavesiyle ve bu oranın artmasıyla statik sürtünme 
katsayısı düşmüştür. En yüksek sürtünme katsayısı 
değerleri 500 gr yük altında görülmüştür. Şekil 2B; dinamik 
sürtünme katsayısı değerlerini vermektedir. Statik 
sürtünme katsayısı için yapılan yorumlar dinamik sürtünme 
katsayısı için de yapılabilir. Yükün artmasıyla statik 
sürtünme katsayısının arttığı görülmektedir. En düşük 
değerler yüksüz olarak yapılan testte görülmektedir. 1. 
grupta 0,10 olan değer %30 oranında pirinç kabuğu 
ilavesiyle 0,02’ye kadar düşmüştür. En yüksek değerler ise 
500 gr yük altında yapılan testte görülmektedir. %100 R-
PP 0.45 değerinde dinamik sürtünme katsayısına sahiptir. 
Bu değer pirinç kabuğunun artmasıyla 0,14’e kadar 
düşmüştür. 

 

 
A 

 
B 

Şekil 2. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
sürtünme katsayısı değerleri 

R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin aşınma 
davranışı Şekil 3’de verilmiştir. Aşınma testi 20, 40, 60, 80 
m yol uygulanarak yapılmıştır. Numunelere 10N yük 
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uygulanmıştır. Aşınma oranı grafiği incelendiğinde; yolun 
artmasıyla aşınma oranının arttığı görülmektedir. Pirinç 
kabuğunun artışıyla da aşınma oranı artmıştır. En yüksek 
aşınma oranı değerleri 80m yolda yapılan testte 
görülmüştür. 1. grupta bu değer 0,1394 olarak 
görülmektedir. 5. grupta ise %30 pirinç kabuğu ilavesiyle 
bu değer 0,7535’e kadar yükselmiştir. 

 
 

Şekil 3. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
aşınma oranları 

 

R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitinin mikroyapı 

fotoğrafları Şekil 4’de verildi. Polipropilen matris içerisinde 

pirinç kabuklarının homojen olarak dağıldığı fotoğraflardan 

açıkça görülmektedir.  

 

     
            1.Grup                      2.Grup                      3.Grup                                                            

 

   
       4.Grup                   5.Grup                              

Şekil 4. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
SEM mikroyapı fotoğrafları 

4. Tartışma 

R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin deney 
sonuçları incelendiğinde; ergime akış indeksinin pirinç 
kabuğu ilavesiyle düştüğü görülmektedir. Ergime akış 
indeksiyle akışkanlık doğru orantılıdır. Yanı bu değerin 
düşmesi bize akışkanlığın düştüğünü viskozitenin ise 
arttığını gösterir. Aynı zamanda pirinç kabuğu ilavesinin ısıl 
çarpıla sıcaklığı-HDT ve vicat yumuşama sıcaklığını 
yükselttiği görülmektedir. Pirinç kabuğu ilavesi polimer 
kompozitini daha nem tutucu hale getirmiştir. Pirinç kabuğu 
miktarının artması aşınma miktarını artmıştır. Ayrıca yolun 
artmasıyla aşınma miktarı artmaya devam etmiştir. Statik 
ve dinamik olarak incelenen sürtünme katsayısı; pirinç 
kabuğu ilavesiyle düşüş göstermiştir. Yüke bağlı olarak 
sürtünme katsayısı değişiklik gösterir ve yükün artmasıyla 
sürtünme katsayısı değerleri artmıştır. Mikroyapı 
fotoğrafları incelendiğinde pirinç kabuklarının matris 
içerisinde homojen olarak dağıldıkları da görülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde, teknolojinin ortaya çıkan ihtiyaçları, 
malzemelerin çok daha üstün performans göstermesini 
gerektirmektedir. Polimer kompozitleri, istenen özelliklere 
sahip yeni polimerik malzemeler üretmenin popüler bir 
yoludur.  Polimer malzemelerin özelliklerini geliştirmek ve 
maliyetlerini düşürmek için çeşitli ürünler takviye elemanı 
olarak kullanılmaktadır.  Kompozit malzemeler eski 
çağlardan bu yana günlük hayatımızın bir parçasıdır. 
Bununla birlikte plastiklerin atıkları günümüzde çevre 
açısından çok ciddi problemleri beraberinde getirmektedir. 
Bu plastik atıkları başta gıda ve günlük tüketim ambalajları 
olmak üzere diğer evsel ve endüstriyel atıklardan meydana 
gelmektedir. Plastiklerin doğada kendiliklerinden 
bozunmaları çok uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. 
Bu sebeple plastik atıklarının geri dönüştürülerek yeniden 
kullanılabilir hale getirilmeleri önemli bir ekonomik kazanım 
sağlamaktadır. Ayrıca doğal kaynakların korunmasında 
önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada; geri dönüşümlü 
pp ve pirinç kabuğu kullanılarak polimer kompozit elde 
edilmiştir.  Geri dönüşümlü polipropilen ve pirinç kabuğu 
malzemeleri homojen bir karışım elde edilmesi için çift 
vidalı ekstrüderde karıştırılarak granül haline getirilmiştir. 
Geri dönüşümlü PP içerisine %5, 10, 20, 30 oranlarında 
pirinç kabuğu katılmıştır. Geri dönüşümlü PP ve pirinç 
kabuğu arasındaki adhezyonu sağlamak amacıyla 
uyumlaştırıcı malzeme olarak karışım içerisine %5 
oranında maleik anhidrit ile aşılanmış polipropilen 
kopolimeri (MA-g-PP) ilave edilmiştir. Elde edilen granüller 
kullanılarak, enjeksiyon makinesinde standartlara uygun 
ölçü ve şekillerde test numuneleri basılmıştır. Numunelere; 
çekme, sertlik, darbe, yoğunluk, SEM testleri yapılmıştır ve 
pirinç kabuğunun etkisi gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelime: Polipropilen, pirinç kabuğu, mekanik 
özellikler, polimer kompozit. 

ABSTRACT 

Today, emerging needs of technology ask for much 

superior performance of materials. Polymer composites 

are a popular way of creating new polymeric materials with 

desired properties. However, today wastes of plastics bring 

with them very serious environmental problems. These 

plastic wastes consist of mainly food and daily 

consumption packaging and other domestic and industrial 

wastes. Degradation of plastics in nature in itself includes 

a very long period of time. Therefore, making recyclable 

plastic by recycling plastics provides a significant 

economic gain. It also plays an important role in the 

protection of natural resources. In this study; Polymer 

composite was obtained by using recycled pp and rice 

husk. Recycled polypropylene and rice husk materials 

were be granulated by mixing in the twin screw extruder to 

obtain a homogeneous mixture. 5, 10, 20, 30 percent rice 

husk were added to recycled PP. In order to ensure 

adhesion between the recycled PP and the rice husk, 5% 

of polypropylene copolymer (MA-g-PP) grafted into the 

mixture with 5% maleic anhydride were added. by using 

the obtained granules, the test specimens conform to 

standards were printed in the injection molding machine. 

The samples; tensile, hardness, impact, density, SEM 

tests were carried out and the effect of the rice husk was 

observed. 

Keywords: Polypropylene, rice husk, mechanical 
properties, polymer composite. 

1. Giriş 

Polimerler üstün özellikleri sebebiyle (kimyasal direnç, iyi 
fiziksel özellik, şekillendirebilme, maliyet vb.) yaygın olarak 
kullanılan malzemelerdendir. Geniş bir uygulama alanına 
sahip olsalar bile, polimerlerin çok azı saf halde 
kullanılmaktadır. Günümüzde, iki ya da daha fazla 
malzemenin bir araya getirilmesiyle elde edilen birbirlerine 
üstün özellikler kazandıran ve zayıf yönlerini gideren 
kompozit malzemeler kullanılmaktadır [1]. Plastiklerin 
üretim ve tüketim miktarlarının artmasıyla, atık akımındaki 
plastik atık miktarı da artmıştır. Bazı çevreciler atıkların 
elden çıkarılma probleminden dolayı plastiklerin tamamen 
yasaklanması gerektiği görüşüne sahiptir. Fakat bu durum, 
sorunun çözümü için yasal değildir. Çünkü plastikler ucuz, 
uygun ve dayanıklı malzemeler olduğu için yaşamın her 
alanına girmiştir [2,3]. Kullanımının yaygınlaşmasıyla 
birlikte polimerlerin geri dönüştürülmesi oldukça önemli bir 
konu haline gelmiştir.  Kirliliği azaltmaya ve hammadde 
kaynaklarının korunmasına yönelik mevcut çevre 
politikaları da günümüzde plastik geri dönüşümünü teşvik 
etmektedir [4]. Atık plastikler; geri dönüştürülebilir olması, 
doğal kaynakların tüketimini önlemesi sebebiyle çok 
önemlidirler. Aynı zamanda atık malzeme kullanımı; 
havaya salınan karbokdioksit miktarının düşürülerek 
küresel ısınmanın azaltılmasında önemli rol oynamaktadır 
[5-7]. 

Polipropilen üretimi yıllık yaklaşık 30 milyon tona 
ulaşmaktadır ve yıllık % 7'lik bir büyüme göstermektedir. 
Bu polimerden üretilen ürünlerin çoğu, hizmet ömrünün 
sona ermesinden sonra çöplüklerde son bulmaktadır [8-
10]. Geri dönüşümlü PP atık madde olarak mevcuttur ve 
birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Çevre sorununu 
azaltmak için, düşük üretim maliyeti olan yeni katma 
değerli ürün üretmek için PP geri dönüştürülebilir.  Bu 
çalışmada, geri dönüştürülmüş polipropilen kompozit 
üretmek için matris olarak kullanılmıştır. Polipropilen sertlik 
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ve tokluk gibi iyi özelliklerinden dolayı birçok yapısal 
uygulama için termoplastik bir polimer olarak kullanılır. 
Özellik kaybı olmadan defalarca işlenebilen ucuz bir 
malzemedir [11]. Bu termoplastik polimer, ambalajlama, 
tekstil, kırtasiye, plastik parçalar ve çeşitli tiplerdeki 
yeniden kullanılabilir kaplar, laboratuar ekipmanları, 
hoparlörler ve otomotiv bileşenleri dahil olmak üzere çok 
çeşitli uygulamalarda kullanılır  [1]. 

Pirinç kabuğu, pirincin gelişimi esnasında pirinç tanesi 
üzerinde meydana gelen doğal kılıftır. Pirincin rafinerisi 
sırasında ayrılan bu kabukların ticari değeri yoktur. Pirinç 
kabuğu;  % 70-75 lignin, selüloz ve şeker gibi organik 
maddelerden, geri kalanında ise eser miktarda alkali ve 
diğer elementlerle birlikte silikadan oluşmaktadır [12]. Bu 
çalışmada, pirinç kabuğu geri dönüşümlü PP matris 
içerisine katılmıştır. Pirinç kabuğunun da atık madde 
olarak kullanılması maliyet açısından avantajdır. 

2. Materyal ve Metot 
2.1 Kullanılan Malzemeler 

 
Bu çalışmada kullanılan malzemelerin karışım oranları 
aşağıda verilmiştir. Pirinç kabukları Trakya bölgesindeki 
çiftçilerden toplanmıştır. Polipropilen, Emaş A.Ş.’nin 
EMOPLEN CP-M 8081 ticari kodlu ürünüdür.  Yoğunluğu 
0,90-0,95 g/cm

3
 aralığındadır. MFI değeri 9-14 g/10 dak 

(230
o
C-2.16kg)’dır. Sertlik değeri 56-60 Shore D’dir. 

Çizelge 1. Polimer kompozitinin karışım oranları 

 R-PP 
(%) 

Pirinç Kabuğu 
(%) 

MAPP 
(%) 

1.Grup 100 - - 
2.Grup 90 5 5 
3.Grup 85 10 5 
4.Grup 75 20 5 
5.Grup 65 30 5 

 

2.2 Kompozit Hazırlama 

Polimer kompozit oranlarının hazırlanması için 0,5 gr, 5 kg 
kapasiteli hassasiyetle tartım yapan, DENSİ marka, DS–05 
model terazi kullanılmıştır. Karışım oranları Çizelge 1’ de 
verilmiştir. Hazırlanan karışım 15 dakika boyunca LB-5601 
isimli katı karıştırıcıda (The Patterson-Kelley Co., Inc., 
USA) karıştırılmıştır. Bu karışım Mikrosan marka çift vidalı 
bir ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.Ş., 
Türkiye) eriyik olarak karıştırılmıştır. Ardından kırılarak 
granül haline getirilmiştir. Sonuç olarak farklı oranlarda 
homojen halde karışmış polimer kompozitleri elde 
edilmiştir. Granüller, malzemeyi nemden uzak tutmak, 
sterilazyonunu sağlamak için 24 saat boyunca 105°C 
sıcaklıktaki etüvde kurutulmuştur. Kurutulan granüller 
standartlara uygun olarak istenilen test numunelerine göre 
enjeksiyon makinesinde basılmıştır. Kullanılan ekstrüzyon 
ve enjeksiyona ait özellikler Çizelge 2’ de verilmiştir. 

Çizelge 2. Ekstrüzyon-Enjeksiyon kullanım şartları 

İşlem Ekstrüzyon 
Şartları 

Enjeksiyon 
Şartları 

Sıcaklık (
o
C) 200-240 200-240 

Basınç (bar) 25-35 100-110 
Vida dönme 

hızı (dev/dak) 
25 25 

2.3 Test Yöntemleri 

Çekme testi için ASTM D 638 standardına göre Zwick 
Z010 marka test cihazı kullanılmıştır. Yapılan çekme testi 
sonuçlarında malzemenin kopma mukavemeti, max. 
çekme mukavemeti, elastiklik modülü ve % uzama 
değerleri elde edilmiştir. Deney hızı 50 mm/dak olarak 
ayarlanmıştır. Deney hızı; çenelerin ayrılma hızını ifade 
etmektedir. Beş adet numune kullanılarak ortalamaları 
alınmıştır. 

Darbe testi çentikli olarak ve izod yöntemi ile yapılmıştır. 
Test numunesi ISO standardı Tip 1A olarak tanımlanmıştır. 
Numune boyutları 80x10x4 mm. olacak şekilde 
hazırlanmıştır. Numuneye açılan çentik derinliği 2 mm’dir. 
Sonuçlar, kJ/m

2
 cinsinden verilmiştir. Standartlara göre 

kalıplanan malzemelerin kırılganlık dayanımlarını tespit 
etmek için kullanılan Izod darbe testi; numuneler üzerine 
5,4 kJ’lük sarkacın düşürülmesiyle yapılmıştır. Yapılan 
darbe testlerinde Zwick marka cihaz kullanılmıştır. 

Çentikli Izod darbe testi için gerekli çentik, enjeksiyon 
makinesinde basılan Izod darbe test numunelerine ASTM 
D 256 ve ISO 180/1A standartlarında belirtildiği gibi 
CEAST marka çentik cihazı kullanılarak 2 mm derinliğinde 
açılmıştır. 

Plastik malzemelerin batma derinliğini tespit etmek için 2 
farklı tip durometre kullanılmaktadır. Yumuşak plastikler 
için A tipi durometre, sert plastikler için ise D tipi durometre 
tercih edilmektedir. Kalıplanan numuneler Shore D 
durometresi kullanılarak ASTM D-1706-67 test 
standartlarına göre test edilmiştir. 9 farklı yerden ölçüm 
yapılarak ortalaması alınmıştır ve sertlik testi sonuçları 
belirlenmiştir. 

Elde edilen polimer kompozitin yoğunluk ölçümleri için 
Precisa 205A SCS marka cihaz kullanılmıştır. 

                           (1) 

“(1)’deki ρ: yoğunluk (g/cm
3
), x: etil alkolün yoğunluğu 

temsil etmektedir.” 

SEM analizleri için kullanılacak numuneler 20 Å 
kalınlığında altın/paladyum alaşımı ile kaplanmıştır. 
Kaplama için Polaron SC7640 (İngiltere) marka kaplama 
cihazı kullanılmıştır. Kaplanan numunelerin 10 kV voltaj 
altında elektron mikroskobisi ile fotoğrafları çekilmiştir. 
Kullanılan elektron mikroskobu FEI Sirion XL30 FEG 
(Hollanda) markadır. 

3. Sonuçlar  
 

3.1 Pirinç Kabuğunun Geri Dönüşümlü Polipropilen 
Üzerindeki Mekanik Etkileri 

Şekil 1; R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitinin 
çekme testi değerlerini göstermektedir. Max. çekme 
mukavemetinin bulunduğu Şekil 1A incelendiğinde; pirinç 
kabuğu ilavesinin bu değeri artırdığı görülmektedir. Pirinç 
kabuğu oranı arttıkça bu değer artmaya devam etmektedir. 
En yüksek değer olan 21,04 MPa %30 pirinç kabuğu 
içeren 5. grup numunelerinden elde edilmiştir. Şekil1B; 
polimer kompozitin kopma mukavemeti değerlerini 
vermektedir. %100 R-PP en düşük kopma mukavemeti 
değerine sahiptir ve pirinç kabuğu ilave edilince bu değer 
artış göstermiştir. Pirinç kabuğu eklendikçe 21,34 MPa’a 
kadar artmaya devam etmiştir. Şekil 1C kopma uzaması 
değerleri incelendiğinde; en yüksek değer %16,16 olarak 
1. grup numunelerinde görülmüştür. Pirinç kabuğu ilavesi 
bu oranı düşürmüştür ve pirin kabuğu oranının artmasıyla 
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değer düşmeye devam etmiştir. Minimum değer %30 
oranında pirinç kabuğu içeren 5. grup numunelerinde 
görülmüştür. Şekil 1D’de elastiklik modülü değerleri 
görülmektedir. Max. Çekme mukavemeti ve kopma 
mukavemetinde görüldüğü gibi pirinç kabuğu ilavesi bu 
değeri de artırmıştır. En yüksek değer olan 1090 MPa %30 
oranında pirinç kabuğu içeren numunelerde görülmüştür. 

 
A 

Şekil 1. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
çekme testi değerleri 

 

 

 
B 

 
C 

 
D 

Şekil 1. (devamı) 

Darbe mukavemeti değerleri Şekil 2’de görülmektedir. En 
yüksek değer %100 R-PP içeren 1. grup numunelerinde 
görülmüştür. Bu değer 13,4 kj/m

2
’dir. Pirinç kabuğu ilavesi 

bu değeri azaltmıştır. Pirinç kabuğu oranının kompozit 
içerisindeki artışıyla bu değer 5 kj/m

2
’ye kadar düşmüştür. 

Şekil 3 sertlik miktarını vermektedir. Sertlik testi Shore D 
cinsinden yapılmıştır. Bu değer pirinç kabuğu ilavesiyle 
doğru orantılıdır. Kompozit içerisindeki pirinç kabuğu oranı 
arttıkça sertlik miktarı artmaya devam etmiştir. Şekil 4’deki 
yoğunluk değerleri incelendiğinde en yüksek değer 1,0491 
g/cm

3 
olarak %30 oranında pirinç kabuğu içeren 5. grup 

numunelerinde görülmüştür. Pirinç kabuğu ilavesi 
yoğunluğu artırmıştır.  

 

Şekil 2. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
darbe mukavemeti değerleri 

 

Şekil 3. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
sertlik testi değerleri 
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Şekil 4. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
yoğunluk değerleri 

3.2 R-PP/Pirinç Kabuğu/MAPP Polimer Kompozitin 
SEM-Mikroyapı incelemesi 

R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitinin mikroyapı 
fotoğrafları Şekil 5’te verilmiştir. Fotoğraflar incelendiğinde; 
polipropilen matris içerisinde pirinç kabuklarının homojen 
olarak dağıldığı açıkça görülmektedir.  
 

     
            1.Grup                      2.Grup                      3.Grup                                                            

 

   
       4.Grup                   5.Grup                              

Şekil 5. R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin 
SEM mikroyapı fotoğrafları 

4. Tartışma 

R-PP/Pirinç kabuğu/MAPP polimer kompozitin deney 
sonuçları incelendiğinde; pirinç kabuğu ilavesinin max. 
çekme mukavemeti ve kopma mukavemeti değerlerini 
artırdığı görülmüştür. Bu değerlerle ters orantılı olarak 
kopma uzaması değerleri azalma göstermiştir.  Elastiklik 
modülü incelendiğinde;  bu değerin pirinç kabuğu ilavesiyle 
arttığı görülmüştür. Elastiklik modülüne bakarak 
malzemenin sertliği hakkında yorum yapılabilir. Elastiklik 
modülünün artması sertliğin arttığını gösterir. Sertlik 
tablosuna bakıldığında bu değerin elastiklik modülünde 
olduğu gibi pirinç ilavesiyle arttığı görülmüştür. Darbe 
mukavemeti; malzemenin ani gelen darbeyi absorbe 
etmesiyle alakalıdır. Bu değerin pirinç kabuğu ilavesiyle 
azaldığı görülmektedir. Sünek malzemelerin darbeyi daha 
iyi emdiği bilinmektedir. Bu durum; sertliğin giderek arttığı 
yorumunu doğrulamaktadır. Yoğunluk değerlerine 
bakıldığında; pirinç kabuğu ilavesi bu değeri giderek 
artırmıştır. Mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde pirinç 
kabuklarının matris içerisinde homojen olarak dağıldıkları 
da görülmektedir. 
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Özet 
 
İmalat endüstrisinden çıkan ürünlerin teknolojik 
olmasının yanında sürdürülebilirliğinin ve rekabet 
edilebilirliğinin de yüksek olması gerekmektedir. 
Otomotiv ve bina sektöründe kullanılan ürünlerdeki 
yalıtım, enerji verimliliği, geri dönüşüm özelliklerinin 
yüksek olması bu ürünlerin tercih edilebilirliklerini 
arttırmaktadır. Bu çalışmada sukabağı ve reçine 
karışımı ile oluşturulmuş biyo-kompozit destekli metal 
yüzey izoleli bir baskı devre kartının (BCSIMSPCB) 
üzerine yerleştirilen Mavi LED’ler ile yeni bir aydınlatma 
paneli tasarımı yapılmıştır. En az enerji ile en fazla ışık 
elde ederken iyi yalıtım ve daha çok geri dönüşüm 
fikriyle gerçekleştirilen tasarım sonrasında aydınlatma 
modülünün ışık gücü, enerji sarfiyatı ve yalıtım 
özellikleri gösterilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Aydınlatma, PCB, Biyo-kompozit, 
LED.  

 

Abstract 
 
The products coming from the manufacturing industry 
need to be high in terms of technology as well as their 
sustainability and competitiveness. The high insulation, 
energy efficiency and recycling properties of the 
products used in automotive and building sectors 
increase the preferability of these products. In this 
study, a new design made with Blue LEDs placed on 
Bio-Composite Insulated Metallic Substrate Printed 
Circuit Board (BCSIMSPCB) of a newly designed with 
luffa and resin mixture. The light power, energy 
consumption and insulation properties of the lighting 
module were shown after the design with the most 
insulation and multi-recycling idea while achieving the 
most light with the least energy. 
Keywords: Lighting, PCB, Bio-composite, LED 
 

1. Giriş 
 
Yaşam alanlarının vazgeçilmez ihtiyacı olan 
aydınlatmanın karşılanması imalat endüstrisinde birçok 
ürün geliştirilmektedir. Daha az enerji harcayarak 
aydınlatmanın gerçekleştirilmesi bu işlemi yaparken de 
estetik, yalıtım, dayanıklılık ve geri dönüşüm gibi ürün 
tasarımındaki sürdürülebilirliği arttıracak unsurların göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. 
2014 yılında Samu Akasaki, Hiroshi Amano ve Shuji 
Nakamura mavi ışık yayan diyot (LED) keşifleriyle 
Nobel Fizik ödülüne layık görülmüşlerdir.[1] Mavi 
LED’lerin üretilmesiyle beraber beyaz ışık elde etmek 
için daha az enerji harcanmaktadır. Mavi ışık fosfor 
tabakasına çarptırılarak beyaz ışığın yansıması 
gerçekleştirilmekte ve bu sayede beyaz ışığın elde 

edilmesi için aynı akımda daha az gerilim 
kullanılmaktadır[6]. Şekil 1’de fosfor tabakalı ve fosfor 
tabakasından ayrılmış bir LED’in ışık yayılımı 
gösterilmektedir[2]. Şekil2.’ de ise farklı dalga 
boylarında LED’lerdeki ön gerilimlime ve akım grafikleri 
dalga boyuna denk gelen renklere göre 
gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Fosfor tabakasız mavi ışık yayılımı(solda)-

Fosfor tabakalı beyaz ışık yayılımı (sağda) 

 
Şekil 2. Farklı Renklerdeki LED gerilim akım 

karakteristikleri 
Almanya’da yeni ve yenilenmiş binalar için enerji 
verimliliği ile ilgili olarak EnEV kodlaması geliştirilmiştir. 
Bu kodlamada konut ve konut dışı binaların beklenen 
birincil enerji tüketimini belirlemek için zorunlu (eşdeğer 
bir model oluşturma) enerji çerçevesi hesaplaması 
gerektiren performansa dayalı bir koddur. Bu koda göre 
yönetmelikler ve düzenlemeler HVAC, sıcak su, 
aydınlatma (sadece konut dışı), biyo-iklimsel tasarım ve 
yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere hesaplamada 
sistemleri kullanan veya üreten termal zarf 
gereksinimlerini ve enerjisini ele almaktadır.[3] 
Şekil3 incelendiğinde 2020 yılı için düzenlemelerin 
istediği birim değer oranlarının 2020 li yıllara 
gelindiğinde 50 br enerji sarfiyatında yoğunlaşacağı 
standartları tutturabilmek için en ufak enerji 
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verimliliğinin kayda değer hale geleceği 
anlaşılacaktır.[4] 
Günümüzde akıllı ev konseptiyle oluşturulan barınma 
alanlarının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
desteklenmesiyle birlikte elde edilen enerjinin verimli 
kullanılması gerekmektedir.  
 

 
Şekil 3. Yeni nesil yapılarda enerji sarfiyat göstergeleri 

 
Şekil 4 Akıllı Ev ve Elektrikli Araç 

 
Akıllı evlerde üretilecek ve depolanacak olan fazla 
enerjinin mobil araçlara transferi; normalde fosil yakıt 
kullanan otomotivlerin elektrik enerjisi kullanmaya 
başlamasının yaygınlaşması enerjinin verimli 
kullanımını ve daha az enerji harcayan sistemlerin 
gerçekleştirilmesini hızlandıracaktır. Şekil 4 de akıllı ev 
konseptiyle tasarlanmış bir bina ve elektrik şebekesine 
takılan bir otomobil gösterilmektedir. Otomobil 
farlarında led aydınlatma tasarımları artmaktadır. [5] 
Bu kapsamda yeni nesil aydınlatma ürünlerinde 
harcanan enerjinin azaltılması ve bu işlemi yaparken ısı 
yalıtımının gerçekleştirilmesi birçok yeni geliştirilen 
enerji verimliliği standartlarına uyum sağlayacak ve 
ürün tasarımlarında farklılık oluşturarak ilave katma 
değer sağlayacağı düşünülmektedir.  Bu çalışmada 
yukarıda bahsedilen fikir kapsamında biyo-kompozit 
destekli bir aydınlatma modülünün gerçekleştirilmesi 
anlatılacaktır. 
 
Bu çalışmada özellikle aydınlık ihtiyacının karşılanması 
için az enerji harcama konseptiyle oluşturulmuş yalıtım 
için biyo-kompozit malzeme ile desteklenmiş metal 
BCSIMCPCB modülü tasarlanmıştır. 
 
 

2. Biyo Kompozit Malzemenin Üretimi 
Bu çalışma kapsamında biyo-kompozit levhalar 
alüminyum levhalar ile bütünleşik üretilmiştir. Üretilen 
biyo-kompozit plakalarda takviye elamanı olarak kabak 
lifi ve matris olarak epoksi reçine kullanılmıştır. Kabak 
lifi katmanları elle yatırma yöntemiyle kalıp içerisine 
yerleştirildikten sonra matris uygulanmış ve en üst 
yüzeye Alüminyum levha yerleştirilmiştir. Hazırlanan 
kalıp kürlenme koşullarının sağlanabilmesi için PLC 
(Programlanabilir Lojik Kontrolör) ile kontrol edilen 
ısıtma üniteli hidrolik presin çeneleri arasına 
yerleştirilmiştir. Kalıp 100 dakika boyunca 5 Bar ve 120 
° C dereceye şartları altında preslenmiş ve biyo-
kompozit malzemenin kürlenme süreci tamamlanmıştır. 
Kalıp soğuma süresi tamamlandıktan sonra Al destekli 
biyo-kompozit levha kalıp içerisinden çıkarılıp, Al yüzey 
üzerine LED aydınlatma malzemeleri lehimlenmiştir. 
 

3. Aydınlatma Modülünün Tasarımı 
 
Gerçekleştirilen malzemenin üzerine yüzey temaslı 
SMD mavi LED’ler yerleştirilmiştir. LED’lerin elektronik 
devresi ve dizilimleri Şekil 5’te gösterilmektedir.  Baskı 
devre deseni incelendiğinde her bir hücrede 4 adet 
SMD LED için yer ayrıldığı ve seri ile paralel bağlantı 
geçişlerinin çok rahatlıkla hücreler arasında 
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yapılabileceği gözükmektedir.[7] Bu çalışmada panel 
üzerinde bulunan 3 hücre kullanılmıştır.  Hücre içinde 
seri olarak 4 LED birbirine arka arkaya bağlanmıştır. 3 
farklı hücrede bulunan 4’lü seri bağlantılı LED’ler 
paralel bağlanarak aydınlatma paneli toplam 12 Mavi 
LED kullanılarak bir sıra halinde BCSIMSPCB 
lehimlenmiştir. 

 

 
Şekil 5. Elektronik devre şeması (üstte) Baskı devre üst 

görüntüsü (altta) 
 

3. Yöntem 
Şekil 6’ da ölçüm düzeneğinde görülecek olan 
aydınlatma panelinin Şekil 5’de verilen baskı devre 
desenine uygun olarak yüzeyi SMD Mavi LED’lerle 
lehimlenmiştir. Daha sonra 8-14 Volt aralığında değişen 
potansiyel voltajlarda DC doğru akım uygulanarak Mavi 
LED’lerin çektiği akımlar kaydedilmiştir. Işık gücü 
ölçümlerinde kullanılan ölçüm cihazlarının lüx ölçmek 
için uygun mesafe 1m olarak ayarlanan sabit bir ayak 
kullanılarak sağlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 6. Kurulan düzenek, aydınlık(üstte) ve karanlık(altta) 

Işık ölçümlerinde 2 farklı ölçü aleti kullanılmıştır. Birinci 
ölçü aleti sadece bu iş için özel olarak tasarlanan 
Lutron LX-103 cihazıdır. İkinci ölçümler bu çalışma için 
farklı bir bakış açısı oluşturması açısından Samsung S9 
cihazı içinde bulunan Texas Instrument Firmasının 
geliştirdiği TMD4906 renk ve yaklaşım sensörü için 
yazılan ve Android işletim sistemi üzerinde çalışan bir 
uygulama ile gerçeklenmiştir. Şekil 7 de android 
uygulamasıyla ışık ölçmek için kullanılan çok amaçlı 
sensörün blok şeması verilmiştir. 
Geliştirilen biyo-kompozit destekli modülün 
(BCSIMSPCB) sıcaklık ölçümlerinin karşılaştırılması 
yalın halde bulunan izoleli aliminyum baskı devre kartı 
(AIPCB) ile gerçekleştirilmiştir. 

 
Şekil 7. TMD49xx blok şeması 

Şekil 8 de gösterildiği üzere zamana bağlı olarak 
değişen sıcaklık farklılıkları termal kamera ile 
ölçülmüştür. Ölçümler yapılırken iki farklı modülün ön 
ve arka yüzlerindeki sıcaklık değişimi ile ortamın 
sıcaklık değerleri 150 dk’lık süre kaydedilmiştir. Ayrıca 
modüllere uygulanan potoansiyel enerji farkı 12V’ tan 
13V’a arttırılarak ısı değişimindeki değişimdeki 
farklılığın belirlenmesi sağlanmıştır. 

 
Şekil 8. Karşılaştırmalı Termal Ölçüm ve Bilgisayarlı 

Kayıt Ortam Görüntüsü 

4. Bulgular ve Tartışma  
İki farklı ölçü aletinden elde edilen ve karanlık ortamda 
ölçüm yapılarak elde edilen değerler karşılaştırmalı 
olarak Tablo 1 de gösterilmiştir.  
Ölçümler ayrıca floresan lamba ile aydınlatılmış 
aydınlık ortamda tekrarlanmıştır. Aydınlatma modülü 
çalışmadan önce 39lx değerinde floresan lamba ışık 
gücü ölçülen ortamda 13,09 Volt ‘ a karşılı 80,5 mA 
akım çekilerek ilave 59 lx’ lük ışık gücü toplamda 108 lx 
ölçülmüştür. Şekil 9’ de elde edilen sonuçların voltaj 
akım ve ışık gücü grafikleri verilmiştir. Tablo 2 de 
verilmiştir. 
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Tablo 1. Karanlık Ortam Işık Ölçüm Sonuçları 

      AVO Metre 

Ölçümleri 

(V)  

(Hata Payı 

0,01V) 

AVO Metre  

Ölçümleri 

(mA)  

(Hata Payı 

0,1mA)  

Güç 

Kaynağı 

(V) 

Güç 

Kaynağı 

(A) 

LÜX (lx)  

hata payı ± 

1lx 

(yazılımsal) 
Sistem  

Direnci=R 

T
M

D
4
9

0
6

 i
çi

n
  

a
n

d
ro

id
 a

p
k

 m
o

b
il

 c
ih

a
z 

ö
lç

ü
m

le
ri

 

13,04 91,8 12,9 0,07 45 142,0479 

12,78 77,7 12,7 0,06 40 164,4788 

12,51 65,8 12,5 0,06 35 190,1216 

12,21 52,5 12,3 0,05 30 232,5714 

11,94 44,2 12 0,04 25 270,1357 

011,64 32,2 11,7 0,03 20 361,4907 

11,35 23,6 
11,6 0,02 

15 480,9322 

10,88 14 11,4 0,02 10 777,1429 

10,54 5,2 11,2 0,01 5 2026,923 

8,63 0,057 11 0,01 1 151403,5 

      AVO Metre 

Ölçümleri 

(V)  

(Hata Payı 

0,01V) 

AVO Metre  

Ölçümleri 

(mA)  

(Hata Payı 

0,1mA)  

Güç 

Kaynağı 

(V) 

Güç 

Kaynağı 

(A) 

LÜX (lx)  

hata payı ± ( 

5 % ) Sistem  

Direnci=R 

L
X

-1
0
3

 ±
 (

 5
 %

 +
 2

 d
 )

 Ö
lç

ü
 a

le
ti

 ö
lç

ü
m

le
ri

 

13,09 88,5 12,9 0,08 44 147,9096 

12,84 77,3 12,7 0,07 40 166,1061 

12,66 69,4 12,5 0,06 37 182,4207 

12,42 59,6 12,3 0,05 32 208,3893 

12,11 47,9 12 0,04 27 252,8184 

11,84 38,7 11,7 0,03 23 305,9432 

11,7 34 11,6 0,02 20 344,1176 

11,51 27,7 11,4 0,02 17 
415,5235 

11,32 22,2 11,1 0,01 14 509,9099 

11,11 16,6 11 0,01 11 669,2771 

10,61 6,2 10,5 0 5 1711,29 

10,09 0,7 10 0 2 14414,29 

 

 

 
Şekil 9. Voltaj Akım ve ışık Gücü Grafikleri 

 
 

 

Tablo 2. Aydınlık ortamda yapılan ışık ölçüm sonuçları 

Ölçüm 

AVO 
Metre 

Ölçümleri 
(V)  

(Hata 
Payı 

0,01V) 

AVO 
Metre 

Ölçümleri 
(mA) 

 (Hata 
Payı 

0,1mA)  

Güç 
Kaynağı 

(V) 

Güç 
Kaynağı 

(A) 

LÜX 

(lx)  

hata 

payı 

± ( 5 

% ) Sistem 
Direnci=R 

L
X

-1
0

3
 ±

 (
 5

 %
 +

 2
 d

 )
 Ö

lç
ü

 a
le

ti
 ö

lç
ü

m
le

ri
 

1 13,09 80,5 12,9 0,07 108 162,6087 
2 12,84 72,7 12,7 0,06 103 176,61623 
3 12,66 68,8 12,5 0,06 99 184,01163 
4 12,42 60,1 12,3 0,05 92 206,65557 
5 12,11 47,8 12 0,04 82 253,34728 
6 11,84 37,4 11,7 0,03 76 316,57754 
7 11,7 33,4 11,6 0,02 66 350,2994 
8 11,51 27,2 11,4 0,02 60 423,16176 
9 11,32 21,9 11,2 0,01 56 516,89498 
10 11,11 16,3 11 0,01 51 681,59509 
11 10,61 5,9 10,5 0 43 1798,3051 
12 10,09 0,23 10 0 39 43869,565 

En son olarak yapılan BCSIMSPCB ve AIPCB olarak 
ifade edilen aydınlatma modüllerinin sadece bir 
hücresine lehimlenen ve 4 adet LED bağlantısı 
yapılarak gerçekleştirilen termal kamera sonuçları 
Tablo 3’de verilmiştir. Yapılan ölçümlerde biyo-
kompozit destekli olan modül ile yalın halde bulunan 
aliminyum izoleli modül arasında ortalama olarak 
devamlı 0,225 derece ısı farkı tespit edilmiştir. Ölçümler 
incelendiğinde AIPCB’nin ortalama sıcaklığı 25,29 
derece olurken BCSIMSPCB’nin ise 25,52 derece 
olmuştur. 
Tablo 3 BCSIMSPCB ve AIPCB termal kamera ölçüm 

sonuçları 

No 
VOL 

TAGE TIME 

Temperature 

Si
d

e 

 
AlMPCB 

 
BCSAIMSPCB Difference  

 
Outside  

1 12V 135024 23,9 23,9 0 23,9 

fr
on

ts
id

e 

2 12V 151040 24,8 25 0,2 23,9 
3 12V 151043 24,8 25 0,2 23,9 
4 12V 151046 24,8 25,1 0,3 24 
5 12V 151053 25 25,3 0,3 24,2 
6 12V 151056 24,8 24,9 0,1 23,8 
7 12V 151111 24,8 25 0,2 23,9 
8 12V 151114 24,9 24,9 0 23,9 
9 12V 151117 24,9 25,1 0,2 23,9 

10 13V 161411 26,1 26,4 0,3 24 
11 13V 161453 26,6 26,9 0,3 24,3 
12 13V 161505 25,9 26,4 0,5 23,8 
13 13V 161519 26,1 26,2 0,1 23,7 
14 13V 161755 25,6 25,8 0,2 24,1 

ba
ck

sid
e 

15 13V 161812 25,6 25,9 0,3 24,2 
16 13V 161820 25,5 25,7 0,2 24,1 
17 13V 161822 25,5 25,8 0,3 24,1 

Şekil 10 zamana bağlı olarak farklı modüller üzerindeki 
sıcaklık değişimleri dış ortam sıcaklığıyla beraber 
gösterilmektedir.  

 
Şekil 10. BCSIMSPCB ve AIPCB sıcaklık değerleri 
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Şekil 11 BCSIMSPCB ve AIPCB sıcaklık değişimi farkı 

4. Sonuç 
Bu çalışma kapsamında biyo-kompozit levhalar 
alüminyum levhalar ile bütünleşik üretilmiştir. Deney ve 
ölçme düzeneğinde yalın Alüminyum levhalar ve biyo-
kompozit levha destekli Alüminyum levhalar 
kullanılmıştır. İki aydınlatma paneli üzerinde akım,  
gerilim ve sıcaklık değerleri ile ilgili ölçümler 
gerçekleştirilmiş ve farklı olduğu gözlemlenerek 
değerlendirmeler yapılmıştır. Biyo-kompozit malzeme 
destekli Alüminyum Levhalı LED aydınlatma sisteminin 
küçük farklılıkta akım gerilim değerlerine karşılık 
sıcaklık farklılıkları gözlemlenmiştir. Özelikle otomotiv 
sektöründe ısı yalıtımının sağlanması ve enerji 
verimliliği yüksek imalatların yapılması önem arz 
etmektedir. İleriki çalışmalarda Biyo-kompozit malzeme 
destekli Alüminyum Levhalı LED aydınlatma sisteminin 
titreşim testleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  
 
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projelerinin desteği  kapsamında yapılmıştır. FEN-A-
131217-0667, Biyo-Kompozit PCB Kart Tasarımı ve 
Üretimi  
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Abstract 
 
In this study, heterogeneous Fenton process was 
applied. In this context, two different catalysts, 
Fe(III)/MnO2 and Fe(III)/SnO2, containing 8wt% iron 
ions, were synthesized. Experimental studies were 
carried out on COD removal from paper industry 
wastewater and the activities of the catalysts were 
compared. BET analyzes of the catalysts were 
performed. Optimum experimental conditions 
(amount of catalyst, pH, hydrogen peroxide 
concentration, temperature and reaction time) were 
determined. In optimum conditions, 55% COD 
removal efficiency was obtained with Fe(III)/MnO2 
catalyst and 69% COD removal efficiency with 
Fe(III)/SnO2 catalyst was obtained. Higher COD 
removal efficiency was achieved with Fe(III)/SnO2 
catalyst. 
 
Keywords: Heterogeneous Fenton, paper, 
industrial wastewater, catalyst. 

 
1. Introduction 
 
For many years, it has been difficult to achieve high 
treatment efficiency at low cost by using modern 
technologies in the treatment of industrial 
wastewater [1]. Therefore, biological and physico-
chemical treatment methods were the first choice 
methods. Most industrial wastewaters contain very 
slow degrading or non-biodegradable organic 
substances. With classical wastewater treatment 
methods, it is difficult to remove organic refractory 
compounds. Therefore, advanced oxidation 
processes (AOPs) have become an alternative 
method by providing high efficiency to reduce or 
even mineralize these organic pollutants [2]. 
 
Large amounts of catalytic sludge waste, the major 
disadvantage of homogeneous advanced oxidation 
processes, has led to recent research in the 
development of novel hetero-catalysts with large 
surface area and higher activity in degradation 
processes. Iron is stabilized within the catalyst 
structure in heterogeneous advanced oxidation 
processes and effectively activates the degradation 
of compounds without producing ferric hydroxide 
precipitate [3]. 
 

 

The heterogeneous Fenton reaction takes place on 
the surface of the catalyst. Depending on the 
surface area of the catalyst, the pore size and the 
concentration of hydrogen peroxide, the hydroxyl 
radical production rate changes [4]. 

 
2. Materials and Method 
 
2.1. Materials 
 
Paper industry wastewater was used in 
experimental studies. Paper industry wastewater 
has been supplied from a company which produces 
unbleached cellulose from scrap paper. The initial 
COD value of the wastewater was 6320 mg/l. 
Fe(III)/MnO2 and Fe(III)/SnO2 catalysts containing 
8wt% Fe(III) were synthesized using the 
precipitation method for use in heterogeneous 
Fenton process experiments. Fe(NO3)3.9H2O and 
MnO2/SnO2 were dissolved in 100 ml of pure water 
and stirred in a heated magnetic stirrer. NH4OH 
(26%) was added dropwise to the solution. The 
solution was stirred for 2 hours at 300 rpm at a 
constant temperature of 65°C. The precipitate 
obtained was filtered off and dried in an oven at 
105°C for 24 hours. The precipitate waited ash oven 
at 600

o
C for 2 hours. 

 
2.2. Method 
 
Fe(III)/MnO2 and Fe(III)/SnO2 catalysts were used in 
experimental studies. First, the pH value of the 
wastewater sample was adjusted to the desired 
value. The determined amounts of catalyst and 
H2O2 solution were added to the sample and shaken 
at a constant temperature in a shaking water bath.At 
the end of the reaction time, the pH of the sample 
was adjusted to 8. The sample was centrifuged and 
the catalyst and solution separated. The solution 
was filtered and analyzed. 

 
3. Results and Discussion 
 
3.1. Catalyst results 
 
BET analysis to determine surface area and pore 
size of the catalysts.  The results were given in 
Table 1. 

Table 1 Results of BET analysis. 

 

Fe(III)/MnO2 Fe(III)/SnO2 

Surface area (m
2
/g) 30.91 9.30 

Pore size (nm) 2.011 2.013 
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The pore sizes of the catalysts we prepared were 
very close to each other. However, the surface area 
of Fe(III)/MnO2 catalyst was determined to be 
approximately three times larger than the surface 
area of Fe(III)/SnO2 catalyst. The reason for the low 
surface area of the Fe(III)/SnO2 catalyst was that 
the Fe(III) cation reached up to the inner surface of 
the SnO2 metal oxide and the nitrogen gas was only 
adsorbed on the outer surface [5]. 
 
3.2. Effect of amount of catalyst 
 
The parameters such as pH, H2O2 concentration, 
temperature and reaction time were kept constant 
and the amount of catalysts were changed between 
1.0 and 20.0 g. 
 

 
Figure 1. Change of COD removal efficiency with 

amount of catalyst (pH=2, H2O2=250 ppm, T=30
o
C, 

reaction time 2 hours). 
 
When the effect of the amount of catalyst on COD 
removal efficiency was examined, it was seen that 
Fe(III)/SnO2 catalyst has better results in lower 
catalyst amounts than Fe(III)/MnO2 catalyst. By 
increasing the amount of catalyst, COD removal 
increased and then remained constant after an 
point. This was due to the inhibition effect shown by 
excess iron ions acting as scavengers [6]. The 
optimumt catalyst for Fe(III)/SnO2 catalyst was 4.0 
g/l and for Fe(III)/MnO2 catalyst, the optimum 
catalyst was 8.0 g/l. 
 
3.3. Effect of pH 
 
The effect of pH on COD removal was given in Fig. 
2. Experimental studies were performed at 1.5, 2, 3, 
4 and 5 pH values. 
 

 
Figure 2. Change of COD removal efficiency with 

pH (Fe(III)/MnO2=8.0 g/l-Fe(III)/SnO2=4.0 g/l, 
H2O2=250 ppm, T=30

o
C, reaction time 2 hours). 

When the results of Fig. 2 were examined, it was 
concluded that COD removal efficiencies decreased 
with increasing pH value. As the iron ion is more 
active in acidic conditions, more hydroxyl radicals 
are produced [7]. The optimum pH value for both 
catalysts was determined as 3. 
 
3.4. Effect of H2O2 concentration 
 
Hydrogen peroxide concentration was changed in 
the range of 100-1250 ppm. The amount of catalyst, 
pH values, temperature and reaction time were kept 
constant. 

 
Figure 3. Change of COD removal efficiency with 

H2O2 concentration (Fe(III)/MnO2=8.0 g/l - 
Fe(III)/SnO2=4.0 g/l, pH=3, T=30

o
C, reaction time 2 

hours). 
H2O2 concentration plays an important role in the 
degradation of organic compounds since it is the 
source of hydroxyl radicals. However, an increase in 
the concentration of hydrogen peroxide increases 
the COD value of the wastewater [8]. 
According to the data, 55% COD removal efficiency 
at 500 ppm hydrogen peroxide concentration for 
Fe(III)/MnO2; for Fe(III)/SnO2, at a concentration of 
400 ppm hydrogen peroxide, 62% COD removal 
efficiency was obtained. The better result was 
obtained at the lower H2O2 concentration with 
Fe(III)/SnO2 catalyst than Fe(III)/MnO2 catalyst. 
 
3.5. Effect of temperature 
 
For the effect of temperature on COD removal, 
experimental studies were carried out at 20, 25, 30, 
35, 40, 45 and 50

o
C. 

 
Figure 4. Change of COD removal efficiency with 

temperature (Fe(III)/MnO2=8.0 g/l-Fe(III)/SnO2=4.0 
g/l, pH=3, H2O2=500 ppm for Fe(III)/MnO2-

H2O2=400 ppm  for Fe(III)/SnO2, reaction time 2 
hours). 

When the above figure was examined, it was 
concluded that the increasing temperature and the 
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removal efficiency increased and then it remained 
constant. In general, the increase in reaction 
temperature increases the kinetics of the process 
[9]. The optimum temperature for Fe(III)/MnO2 
catalyst was 30

o
C and for Fe(III)/SnO2 catalyst the 

optimum temperature was selected as 35
o
C. 

 
3.6. Effect of reaction time 
 
In order to determine the effect of the reaction time, 
the determined parameters were kept constant and 
the reaction time was changed between 5-120 
minutes. The experimental results were given in  
Fig. 5. 
 

 
Figure 5. Change of COD removal efficiency with 

reaction time (Fe(III)/MnO2=8.0 g/l-Fe(III)/SnO2=4.0 
g/l, pH=3, H2O2=500 ppm for Fe(III)/MnO2-
H2O2=400 ppm for Fe(III)/SnO2,T=30

o
C for 

Fe(III)/MnO2-T=35
o
C for Fe(III)/SnO2). 

 
As the reaction time increased, COD removal 
increased for both catalysts and then remained 
stable. The optimum reaction time for Fe(III)/MnO2 

and Fe(III)/SnO2 catalysts was chosen as 120 
minutes in which maximum removal results were 
obtained. Advanced oxidation processes provide 
high removal in low reaction times compared to 
other methods. However, the reaction time for 
wastewaters with high chemical oxygen demand 
can be as long as 2-4 hours [10]. 
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4. Conclusion 
 
In this study; the heterogeneous Fenton process 
was applied to the paper industry wastewater and 
the COD removal was investigated. As catalyst, 
Fe(III)/MnO2 and Fe(III)/SnO2 catalysts were 
synthesized by precipitation method and their 
activities on COD removal were compared. With the 
Fe(III)/MnO2 catalyst, 55% COD removal was 
achieved under optimum conditions (amoun of 
catalyst 8.0 g/l, pH 3, hydrogen peroxide 
concentration 500 ppm, temperature 30

o
C and 

reaction time 120 minutes). Moreover with the 
Fe(III)/SnO2 catalyst, 69% COD removal was 
attained under optimum conditions (amoun of 

catalyst 4.0 g/l, pH 3, hydrogen peroxide 
concentration 400 ppm, temperature 35

o
C and 

reaction time 120 minutes). By Fe(III)/SnO2 catalyst, 
the higher COD removal efficiency was obtained at 
less amount of catalyst and lower hydrogen 
peroxide concentration. 
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Abstract 
 
Among the methods used in the treatment of 
industrial wastewater, advanced oxidation 
processes have come to the fore in recent years. 
With the addition of UV light to the oxidation 
process, organic pollutants break down better and 
color removal efficiency increases. In this study, 
color removal of sunflower oil industry wastewater 
was investigated. The effect of parameters such as 
iron ion concentration, pH, hydrogen peroxide 
concentration, reaction time and light intensity were 
investigated by applying the process of photo-
Fenton. In the optimum experimental conditions, 
97% color removal efficiency was obtained. 
 
Keywords: Oxidation process, photo-Fenton, 
industrial wastewater. 

 
1. Introduction 
 
Advanced methods of treatment are required as the 
traditional methods for removing organic 
compounds in wastewater are insufficient. 
Advanced oxidation processes (AOPs) is one of the 
alternative treatment methods preferred in recent 
years. AOPs produce less toxic intermediates 
during the decomposition of organic pollutants and 
are more efficient than conventional treatment 
techniques [1]. 
 
AOPs has significant advantages such as; 

 Operating at ambient pressure and 
temperature, 

 Iron salt and hydrogen peroxide are cheap 
chemicals, 

 No mass transfer restrictions, 

 Decomposition in a wide range of organic 
compounds, 

 Non-toxic [2]. 
 
Fe(II), H2O2 and UV rays are applied together with 
the advanced oxidation process. ∙OH radicals are 
produced by the following two reactions. 
 

 
According to the other process, oxidation is faster 
because it produces more hydroxyl radicals. 
However, as the total use of iron is reduced, sludge 
formation decreases at the end of the reaction [3]. 

2. Materials and Method 
 
2.1. Materials 
 
In the experimental studies, sunflower oil industry 
wastewater was used. Iron (II) sulfate heptahydrate 
(FeSO4.7H2O) was obtained from Merck and 30% 
wt hydrogen peroxide (H2O2) was obtained from 
Sigma Aldrich.  
 
2.2. Method 
 
Photo-Fenton process experiments were carried out 
on the photoreactor device. There are 18 UV 
(365nm) lamps, each of which is 8 W in the 
photoreactor. 250 ml quartz glass beaker was used 
in experimental studies. FeSO4.7H2O and H2O2 
solutions were added to the sample of the sample. 
At the end of the experiment, color analysis was 
carried out to the clear solution by performing the 
precipitation process. 

 
3. Results and Discussion 
 
3.1. Effect of Fe(II) concentration 
 
Experimental studies were carried out by changing 
the iron ion concentration between 150-400 ppm. 
Other parameters; the pH, H2O2 concentration and 
reaction time were kept constant. 

 
Figure 1. Change of color removal efficiency with 

Fe(II) concentration (pH = 2, H2O2 = 200 ppm, 
reaction time 2 hours). 

 
When the experimental results were examined, it 
was seen that color removal efficiency increases 
with increasing the iron ion concentration. The 
optimum iron ion concentration for the photo-fenton 
process is 250 ppm. Iron ion concentration is an 
important parameter because it catalyzes hydrogen 
peoxide and forms ·OH radicals. Low iron ion 
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concentration is inconvenient to start oxidation 
reaction. High iron ion concentration also increases 
the total dissolved solid content of wastewater [4, 5]. 
 
3.2. Effect of pH 
 
Experimental studies were performed by changing 
pH values between 1.5-5.  
 

 
Figure 2. Change of color removal efficiency with pH 
(Fe(II) = 250 ppm, H2O2 = 200 ppm, reaction time 2 

hours). 
 
Advanced oxidation processes are greatly affected 
by pH. Precipitation of the iron ion at high pH values 
causes it to lose its activity. The oxidation process is 
therefore more efficient in acidic conditions [6]. The 
optimum pH was determined as 2. When Fig. 2 was 
examined, the color removal efficiency decreased 
with increasing pH value. 
 
3.3. Effect of H2O2 concentration 
 
The effect of hydrogen peroxide concentration on 
color removal was investigated by working at 100, 
150, 200, 250, 300 and 400 ppm. 

 
Figure 3. Change of color removal efficiency with 

H2O2 concentration (pH = 2, Fe(II) = 250 ppm, 
reaction time 2 hours). 

 
Since hydrogen peroxide is a source of hydroxyl 
radical, it is an important parameter. However, 
excessive use of hydrogen peroxide causes it to 
react with the hydroxyl radicals in the environment 
and decrease the yield by inhibiting the oxidation 
reaction [7]. The experimental results showed that 
color removal was not significantly affected by the 
change in hydrogen peroxide concentration. 
 
3.4. Effect of reaction time 
 

For the effect of reaction time on color removal 
efficiency, experimental studies were pursued at 5, 
15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240 minutes. 

 
Figure 4. Change of color removal efficiency with 

reaction time (Fe(II) = 250 ppm, pH = 2, H2O2=250 
ppm). 

 
The main advantage of the photo-Fenton process is 
its effective removal efficiency at low reaction times. 
When Fig. 4 is examined, it is concluded that high 
efficiency is obtained from the first minutes for 
photo-Fenton processing and the most suitable 
reaction time is 30 minutes.  
 
3.5. Effect of light intensity 
 
The photoreactor device used in experimental 
studies can operate in 3 stages. Therefore, the 
effect of light intensity was investigated and 
experimental studies were performed with 6, 12 and 
18 UV lamps. Other conditions such as Fe(II) and 
H2O2 concentrations, pH and reaciton time were 
kept constant. 

 
Figure 3. Change of color removal efficiency with 

light intensity (Fe(II) = 250 ppm, pH = 2, H2O2=250 
ppm, reaction time 30 minutes). 

 
Application of UV rays with Fenton reagents 
increases the production of OH radicals [8]. The 
color removal efficiency increased when the number 
of lamps were increased. The highest color removal 
efficiency (97%) was obtained when 18 UV lamps 
were used. 

 
Acknowledgment 
 
This work was supported by the Scientific Research 
Projects Commission of Eskişehir Osmangazi 
University as project number 201615059. 

4. Conclusion 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

229



 

In this study, color removal of sunflower oil was 
investigated by photo-Fenton process. Iron ion and 
hydrogen peroxide concentrations, pH, reaction time 
and light intensity parameters were examined. 
Under the optimum conditions determined (pH=2, 
Fe(II)=250 ppm, H2O2=250 ppm, reaction time 30 
minutes, 18 pcs UV lamps) the maximum color 
removal was achieved as 97%.  
The photo-Fenton process produces more hydroxyl 
radicals with the presence of UV light and therefore 
the reaction time is short. According to the results, 
photo-Fenton reaction is a suitable method for the 
treatment of sunflower oil wastewater with low 
reaction time and high color removal efficiency. 
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Özet 

Bu çalışmada, Ramor 500 zırh çeliğinin ısıl işlemler sonrası 
abrasiv aşınma davranışı değerlendirilmiştir. Çalışmada 
Ramor 500 çeliği 900oC sıcaklıkta tavlanmış ve su yağ ve 
fırın olmak üzere 3 faklı ortamda soğutulmuştur. Ramor 500 
çeliğinin ısıl işlem sonrası mikroyapı, mikrosertlik ve abrasiv 
aşınma direncine etkisinin Taguchi metoduyla 

değerlendirilmesi ve etkileri incelenmiştir. İnceleme 
sonucunda mikroyapı ve mikrosertliklerin abrasiv aşınma 
üzerindeki etkisi ısıl işlemsiz numunelerle kıyaslanmıştır. 
Elde edilen veriler Taguchi metoduyla değerlendirilmiştir. 
Seçilen bütün parametrelerin aşınmaya etkisi olmuştur. 
Abrasiv aşınma kütle kayıp sonuçları Taguchi metodunun en 
düşük-en iyi kontrol karakteristiği ile optimize edilmiş olup 
sonuçlar grafiksek yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışma 

sonunda elde edilen gerçek veriler, L16 (4*2, 2*2) karışık  
diziniyle oluşturulmuş, geri kalan aşınma sonuçları da teorik 
olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar kelimeler: PTA, Aşınma, Taguchi 

Abstract 

In this study, abrasive wear behavior of Ramor 500 armor 
steel after heat treatment is evaluated. In the study, Ramor 
500 steel was annealed at 900oC and cooled in 3 different 
environments such as water oil and oven. The effects of 
Ramor 500 on the microstructure, microhardness and 
abrasive wear resistance after heat treatment were evaluated 
by Taguchi method. As a result of the investigation, the 

effect of microstructure and microhardness on abrasive wear 
was compared with non-heat-treated samples. The data were 
evaluated by Taguchi method. All selected parameters had an 
effect on wear. Abrasive wear mass loss results were 
optimized with the lowest-best control characteristic of the 
Taguchi method and the results were analyzed by graphical 
methods. The actual data obtained at the end of the study 
were formed with the mixed index of L16 (4*2, 2*2) and the 
remaining wear results were calculated theoretically. 

Keywords: PTA, Wear, Taguchi 

1. Giriş

Ramor 500 zırh çelikleri yüksek hız darbelerine karşı üretilir. 
Ayrıca araç aydınlatması için otomotiv endüstrisinde 
kullanılır. Örneğin, beton bir karıştırıcıda yerleşik donanım, 
yapısal çelikten daha ince plaka ile Ramor 500 çelik 

kullanılarak üretilebilir. Böylece daha dinamik verimlilik ve 
yakıt tasarrufu sağlar. Koruyucu malzeme seçimi ateşli 
silahlardan çıkan merminin, penetratörün ya da ateşli 
parçacığın türü, geometrisi ve penetrasyon kinetiğine göre 
yapılır. Belirtilen malzemeler arasında homojen olarak 
haddelenmiş zırh çelikleri (RHA, Rolled Homogeneous 
Armor) askeri platformlarda çok çeşitli, personel ve 
mühimmat taşıyan araçlarda koruyucu malzeme olarak 
kullanılmalıdır. Zırh çeliği, günümüzde özellikle askeri 

alanda kullanılan tank ve benzeri savunma ve saldırı amaçlı 
olarak en yaygın kullanılan zırh malzemesidir. Çelik 
kullanılmasının başlıca nedeni çeliklerde yüksek dayanım 
özellikleri görülmesi, yeterli tokluk, yüksek kaynak kabiliyeti 
gibi malzeme özellikleri ve diğer zırh malzemelerine göre 
daha düşük olan üretim maliyetleridir [1-3]. 

Ortogonal diziler, faktör seviyelerini, teker değiştirmek 
yerine, eş zamanlı değiştirmeyi önermektedir. Bu sayede, 
deney tasarımında Taguchi yaklaşımı kimya ve elektronik 
sektöründe olduğu gibi üretim sektöründe kabul görmüştür.  

Taguchi, deneysel yöntem açısından önemli bir yenilik 
getirmemesine rağmen, sanayi uygulamalarına yönelik yeni 
fikirler ortaya atarak ve başarılı uygulamalar sergileyerek, 
deney tasarımı yönteminin imalat sektörünce kabul 
görmesinde büyük katkılarda bulunmuştur [4]. Taguchi 
metodunun esas amacı; kontrol edilebilen değişkenlerin 
belirli seviyelerde zaman ve maliyet açısından etkin, aynı 
zamanda kontrol edilemeyen faktörlerin tüm 
kombinasyonlarına karşı duyarsız ürünler/prosesler 

tasarlamaktır.  Taguchi deney tasarım tekniği; ürünlerin 
kalitesinin olmasının yanı sıra, kalite geliştirmede çok daha 
az deneme ile daha iyi sonuç alma imkânını vermektedir [5].  
Son yıllarda üretim yönetimi araçlarında da gelişmeler olmuş 
ve günümüz gereksinimleri için teknikler ortaya konmuş 
yâda yıllardır teoride kalmış yöntemler uygulama alanına 
geçirilmiştir. Bunlardan biri de, özellikle sanayileşmiş 
ülkelerde kullanılmakta olan deney tasarım teknikleridir. 

Tasarım için teklif edilen istatistiksel deneyler, ürün 
parametrelerinin ve parametre sayılarının artması sonucu, 
ürün maliyetinin yükselmesine ve hızlı bir şekilde neticeye 
ulaşılamadığından dolayı da uygulanabilirliğini tamamen 
yitirmektedir. Ancak Taguchi uzun yıllar yaptığı çalışmalar 
sonucunda, çok az deneme ile çok iyi neticeler veren 
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ortogonal dizileri geliştirmiştir [6]. Son yıllarda Taguchi 
deney yöntemi kullanılarak yapılmış birçok imalat ve 
metalurji alanında çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda 
kontrol edilebilen faktörlerinin, kontrol edilemeyenlere göre 
ortagonal dizinleri kullanılarak çalışılmıştır [7-12]. 
 
Bu çalışmada, Ramor 500 çelik numunelere ısıl işlem 

uygulanarak mikrosertlik,  mikroyapı değişimleri incelenmiş 
ve abrasiv aşınma sistemiyle abrasiv aşınma direnci, Taguchi 
tasarım metodunun L16 (2*4,2*2) karışık dizini kullanılarak 
en düşük en iyi kontrol özelliğiyle deneysel ve istatistiksel 
olarak optimize edilmiştir.  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada endüstriden temin edilen mikroalaşımlı Ramor 

500 kullanılmıştır. Bu çeliğe östenitleme sıcaklığı üzerinde 

ısıl işlem uygulanmıştır. Bu ısıl işlem sonucunda Ac3+(30°-

50°C) sıcaklığı üzerinde ki bekletme işlemiyle, çeliğin 

yapısının tamamen östenit yapılması ya da sementitin 

parçalanması sonucu karbonun yapı içerisinde tamamen 

çözünmesi amaçlanmıştır. Bu süre genellikle 1 inç (25,4 mm) 

kalınlık için 1 saat olarak kabul edilmektedir. Çelikteki C 

miktarına bağlı olarak tavlama sıcaklığındaki değişim C 

oranı 0.29-0.38 olan çelikler için 840-900 °C olarak 

belirlenmiştir. 

 

 
Şekil 1. Isıl işlem grafiği ve tav fırını 

 
Bu amaçla seçilen numuneler Şekil 1‘de ki ısıl işlem tav 
fırınında 900 oC’ye kadar ısıtılmış, bu sıcaklıkta 30 dk. 
beklenmiş ve numunelerin biri suda,  diğeri yağda ve 
sonuncusunda fırın içinde soğutulmuştur. Deneyde kullanılan 
Ramor 500 çeliğinin kimyasal kompozisyonu fiziksel ve 

mekanik özellikleri toplu olarak Çizelge 1‘de verilmiştir. 
 
Abrasiv aşınma deneyleri Şekil 2’de şematik resmi verilen 
aparatın torna tezgahına bağlanmasıyla gerçekleştirilir. 
Abrasiv aşınma deneylerinde aşınma hızı 16 devir/dakika 
olarak seçilmiştir. Aşınma hızının düşük seçilmesi; aşınma 
sırasında oluşan aşınma direnci sebebiyle sıçramaları en az 
seviyeye çekmektir. Aşınan numunenin zımpara yüzeyinde 
elde ettiği aşınma mesafesi torna tezgâhındaki vida adımı ve 

devir/dakika hesabıyla tespit edilmiştir. 
 

 

 

 

Çizelge 1. Ramor 500 çeliğinin kimyasal fiziksel ve mekanik 
özellikleri  
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Şekil 2. Abrasive aşınma aparatının şematik görüntüsü ve 
aşınma temas resmi 
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Şekil 3. Isıl işlem uygulanmış numunelerin mikroyapıları  

 
Şekil 3’de ısıl işlem uygulanmış ve ısıl işlemsiz bütün 
numunelere ait mikroyapılar görülmektedir. Bu 
mikroyapıların tamamı aynı büyütme oranlarında alınmıştır. 
Bu resimde asiküler martenzit içeren yapılar mevcuttur. Isıl 
işlemsiz numunede yapı oldukça homojen görünümdedir. 

Tane boyutları ve yapıları haddeleme yönüne göre 
değişmemektedir. Yapı içerisinde martenzit ve östenit yapılar 

mevcuttur.  
 

3. Taguchi Deney Dizaynı ve Abrasiv Sonuçları 
 

Isıl işlem uygulanmış Ramor 500 çelikleri L16 (4*2,2*2) 
dizaynına göre dört farklı parametre farklı seviyeleri 
kullanıldı. Aşınma deneyleri sonucunda elde edilen aşınma 
kütle kayıpları ve bu deney sonuçlarının en küçük en iyi 
karakteristiğine göre elde edilen S/N oranları verilmektedir. 
Deneylerde numuneler, aşınma mesafeleri, uygulanan yük ve 
aşındırıcı tane boyutu girdi faktörü olarak, aşınma miktarı ise 

çıktı parametresi olarak, bu dört faktör için ilk ikisi 4 diğer 
ikisinin 2’li seviyeleri seçilmiştir. seçilmiştir. Belirlenen 
kontrol faktörleri ve seviyeleri Çizelge 3’de görülmektedir.  
Parametre ve seviyeleri eşit olmadığından Çizelge 2‘deki 
karışık seviyeli dizin olan L16 (4*2, 2*2) Taguchi dizini 
seçilerek Taguchi tasarımı oluşturulmuştur.  

Çizelge 2. Numunelerin Kontrol faktörleri ve seviyeleri 
 

Test 

Parametresi 

Seviye 

I 

Seviye 

II 

Seviye 

III 

Seviye 

IV 

Numuneler Fırın Yağ Su Isıl 

İşlemsiz 

Aşınma 

Mesafesi (m) 

10 20 30 40 

Uygulanan 

Yük (N) 

6 16 - - 

Aşındırıcı 

Tane 

Boyutu(mesh) 

120 180 - - 

 
Taguchi deney tasarımında S/N yardımıyla elde edilen izafi 

kütle kaybı verilerin en düşük aşınma değerlerini elde 
etmektir. Taguchi deney tasarımı yönteminde elde edilen 
deney sonuçları Sinyal/gürültü (S/N) oranına çevrilerek 
değerlendirilmektedir. Sinyal/Gürültü oranı değeri küçük 
olan değer iyi, büyük olan değer iyi, nominal değer iyi olarak 
kalite değerlerinin hedeflendiği değere göre farklı şekillerde 
hesaplanır ve analiz edilir. Diğer önemli bir nokta ise deney 
tasarımının dengeli olmasıdır, yani faktörlerin birbirinden 
bağımsız olarak değerlendirebilmesini sağlaması ve bunun 

içinde tasarımda faktörlerin farklı seviyeleri için her test 
edilen şart altında eşit sayıda örnekleme yapılmasıdır. 
Taguchi’nin standart tasarımları bu sistem üzerine 
kurulmuştur [13-14]. Bu yaklaşımdan yola çıkarak “en küçük 
en iyidir” analizi kullanılmıştır. Bu çalışmada abrasive 
aşınmalarının tamamı yapılırsa 64 deney (Şekil 4), Taguchi 
deney tasarımı ile ise tasarımın S/N analizi L16 (4*2,2*2) 
karışık seviyeli dizini kullanılarak bu deneyler yapılmadan 

hesaplanmıştır. 

 
Şekil 4. Taguchi dizayn ortagonal dizin şematik çizimi 

 
 L16 ortagonal dizinine göre elde edilen gerçek kütle kayıpları 
Çizelge 3’de verilmiştir.  
 
 
 
 
 

Çizelge 3. L16 karışık dizini ve gerçek kütle kayıpları 

  

S.  

No 

Kontrol Faktörleri Değerler 

A B C D 
Kütle 

Kaybı (gr) 

S/N Oranı (dB) 
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1 

F
ır

ın
 

10 6 120 0,0189 -40,72424345 
2 20 6 120 0,0307 -40,17547849 

3 30 16 180 0,0808 -27,01330283 

4 40 16 180 0,0888 -24,42251056 

5 

Y
a

ğ
 

10 6 180 0,0235 -41,83029962 
6 20 6 180 0,0302 -38,06179974 
7 30 16 120 0,0621 -31,83520069 

8 40 16 120 0,0881 -30,78204314 

9 

S
u

 

10 16 120 0,0421 -38,93843113 

10 20 16 120 0,0784 -31,83520069 
11 30 6 180 0,0218 -36,02685826 
12 40 6 180 0,0393 -34,47076392 

13 

Is
ıl

 

iş
le

m
si

z
 10 16 180 0,0355 -35,54567058 

14 20 16 180 0,0568 -34,51684301 

15 30 6 120 0,0315 -40,17547849 
16 40 6 120 0,0389 -40,53744293 

 
Çizelge 4-7’de ise teorik olarak numunelerin ayrı ayrı 
hesaplanan toplam 64 kütle kaybı ve S/N analizi 
görülmektedir. 

 
Taguchi tasarımlarında en çok kullanılan istatistik 
değerlerinden biri S/N oranıdır ve bu oran sağlam tasarımın 
performansını ölçmek için kullanılır. En yüksek S/N oranı 
deney tasarımında istenen uygun değer nokta olan en düşük 
değere hesaplanmış kütle kaybına tekabül eder [15]. Yapılan 
deneysel çalışmada uygun değer sonucu elde etmek için 
kullanılan parametre seviyelerinin en yüksek S/N oranı olan 
seviyeleri alınır. Şekil 6-9’da ki grafikler aşağıdaki formüller 

sayesinde hesaplanmaktadır. Aşağıdaki formüllerde “ƞ ” en 
yüksek S/N değeri “wt” ise uygun değer en küçük en iyi 
aşınma değerini göstermektedir. 

Optimum ƞ =ƞm+
j

i 1 (ƞi-ƞm) 

 

Şekil 6-9’de “en küçük en iyidir” teorisine göre hesaplanan 
teorik aşınma değerleri grafikleri ve L16 dizinine göre elde 
edilen kütle kayıpları grafikleri verilmiştir. Şekil 5-8 
grafiklerinde grafik üzerinde yatay eksene paralel aşındırıcı 
tane boyutu ve uygulanan yüklere bağlı olarak aşınma 
oranının, uygulanan yük arttıkça aşınmanın arttığı ancak 
aşındırıcı tane boyutunda böyle bir durum söz konusu 
değildir. Aşındırıcı tane boyutuna bağlı olarak aşındırıcı 

taneleri talaş oluşturmak için yüzey içine doğru yeterince 
uzanır ve malzeme yüzeyinden kesme yaparak aşındırır [12]. 
 
Çizelge 4. Fırın (N1) içinde soğutulan numunenin hesaplanan 

aşınma ve S/N değerleri 

  

S.  

No 

Kontrol 

Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D 
Kütle Kaybı 

(gr) 

S/N Oranı (dB) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

N1 
 

 

 

 

1 1 1 0,00801022 -41,9271116 

2 1 1 2 0,011171619 -39,03767779 
3 1 2 1 0,018222237 -34,78796632 
4 1 2 2 0,02541402 -31,89853251 

5 2 1 1 0,011462015 -38,81478089 

6 2 1 2 0,015985736 -35,92534708 

7 2 2 1 0,026074634 -31,67563561 
8 2 2 2 0,036365529 -28,7862018 
9 3 1 1 0,015083147 -36,43016047 

10 3 1 2 0,021036024 -33,54072666 

11 3 2 1 0,034312253 -29,29101519 

12 3 2 2 0,047854296 -26,40158138 

13  

 

 

 

 

4 1 1 0,017336761 -35,22064054 
14 4 1 2 0,024179074 -32,33120673 

15 4 2 1 0,03943894 -28,08149526 

16 4 2 2 0,055004336 -25,19206145 

 

Şekil 5. Fırında (N1) soğutulmuş numunenin hesaplanmış 
kütle kaybı değerleri grafikleri 

Çizelge 5. Yağda (N2) soğutulmuş numunenin hesaplanan 
aşınma ve S/N değerleri 

  

S.  

No 

Kontrol 

Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D 
Kütle Kaybı 

(gr) 

S/N Oranı (dB) 

17 

N2 

1 1 1 0,005976843 -44,47056357 

18 1 1 2 0,008335728 -41,58112976 

19 1 2 1 0,013596561 -37,33141829 

20 1 2 2 0,018962726 -34,44198448 
21 2 1 1 0,008552407 -41,35823286 
22 2 1 2 0,011927792 -38,46879905 

23 2 2 1 0,019455644 -34,21908758 

24 2 2 2 0,027134218 -31,32965377 

25 3 1 1 0,011254323 -38,97361244 
26 3 1 2 0,015696075 -36,08417863 

27 3 2 1 0,025602162 -31,83446716 

28 3 2 2 0,035706586 -28,94503335 

29 4 1 1 0,012935862 -37,76409251 
30 4 1 2 0,018041268 -34,8746587 
31 4 2 1 0,029427451 -30,62494723 

32 4 2 2 0,041041604 -27,73551342 

 

Şekil 6. Yağda (N2) soğutulmuş numunenin hesaplanmış 
kütle kaybı değerleri grafikleri 
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Çizelge 6. Suda (N3) soğutulmuş numunenin hesaplanan 
aşınma ve S/N değerleri 

  

S.  

No 

Kontrol 

Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D 
Kütle Kaybı 

(gr) 

S/N Oranı (dB) 

33 

N3 

1 1 1 0,006193668 -44,16104127 

34 1 1 2 0,008638128 -41,27160746 

35 1 2 1 0,014089812 -37,02189599 
36 1 2 2 0,019650649 -34,13246218 
37 2 1 1 0,008862668 -41,04871056 

38 2 1 2 0,012360504 -38,15927675 

39 2 2 1 0,020161449 -33,90956528 

40 2 2 2 0,028118583 -31,02013147 
41 3 1 1 0,011662603 -38,66409014 
42 3 1 2 0,016265491 -35,77465633 

43 3 2 1 0,026530947 -31,52494486 

44 3 2 2 0,037001936 -28,63551105 

45 4 1 1 0,013405144 -37,45457021 
46 4 1 2 0,018695762 -34,5651364 
47 4 2 1 0,030495008 -30,31542493 

48 4 2 2 0,042530496 -27,42599112 
 

 

Şekil 7. Suda (N2) soğutulmuş numunenin hesaplanmış 
kütle kaybı değerleri grafikleri 

Çizelge 7. Isıl işlemsiz (N4) numunenin hesaplanan aşınma 
ve S/N değerleri 

  

S.  

No 

Kontrol 

Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D 
Kütle Kaybı 

(gr) 

S/N Oranı (dB) 

49 

N4 

1 1 1 0,004711353 -46,53708652 
50 1 1 2 0,006570787 -43,64765271 

51 1 2 1 0,010717733 -39,39794124 

52 1 2 2 0,014947709 -36,50850743 

53 2 1 1 0,006741588 -43,42475581 
54 2 1 2 0,009402296 -40,535322 
55 2 2 1 0,01533626 -36,28561053 

56 2 2 2 0,021389034 -33,39617672 

57 3 1 1 0,008871422 -41,04013539 

58 3 1 2 0,012372712 -38,15070158 
59 3 2 1 0,020181363 -33,90099011 
60 3 2 2 0,028146357 -31,0115563 

61 4 1 1 0,010196925 -39,83061546 

62 4 1 2 0,014221353 -36,94118165 

63 4 2 1 0,023196715 -32,69147018 
64 4 2 2 0,03235178 -29,80203637 

 

Şekil 8. Isıl işlemsiz (N4) numunenin hesaplanmış kütle 
kaybı değerleri grafikleri 

Şekil 5-8’da ısıl işlem uygulanmış Ramor 500 çeliğinin L 16 
dizinine bağlı olarak abrasiv aşınma testine tabi tutulmuş ve 
elde edilen kütle kayıpları teorik olarak hesaplanarak 
verilmiştir. Şekil 5-8 incelendiğinde görüldüğü gibi ısıl 
işlemin her bir faktörüne ve seviyesine göre farklı değişken 

sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu durum pratik ölçümler 
sonrasında  teorik olarak hesaplanmış ve bu sonuçlara “ƞ” en 
yüksek S/N değeri “wt” hesaplanarak oluşturulmuştur.  

4. Sonuçları ve Tartışma 

 
Bu çalışmada Ramor 500 çeliğine farklı soğutma 

ortamlarında ısıl işlemler uygulanmış ve abrasive aşınması 
yapılmıştır. Abrasiv aşınma Taguchi deney tasarımı L16 (4*2, 
2*2) karışık dizinine bağlı olarak yapılmış ve kütle kayıpları 
elde edilmiştir. Geri kalan aşınma değerleri ise çalışma içinde 

verilen ve teorik olarak formüllerde “ƞ” en yüksek S/N 
değeri “wt” hesaplanarak bulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma 
sonucunda; Seçilen bütün parametrelerin aşınmaya etkisi 
olmuştur. 

Teşekkür: 
Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
(FÜBAP) birimi tarafından TEKF. 16.24 numaralı proje 
kapsamında desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

The possibility for the electroanalytical realization of 
the magnezone XC probe for magnesium has been 
analyzed theoretically. In the electrochemical 
reproduction of the known probe, the amperometric 
and mostly cyclic voltammetric mode may be used. 
The theoretical analysis has shown that even in 
eloectroanalytical variant the system is efficient either 
electroanalytically or electrosynthetically, yielding an 
interesting polymeric material. Moreover, comparing 
to the original probe, the electroanalytical variant is 
more selective. On the other hand, the oscillatory 
behavior in this case is more probable than in similar 
systems, due to the presence of the three processes, 
capable to influence the double electric layer.  
 Keywords: magnesium, magnezone, 

electrochemical sensors, electropolymerization, stable 

steady-state  

INTRODUCTION  

One of the most known probes to detect the presence 

of magnesium cation in a solution is based on its 

specific reaction with a group of dyes, calles 

magnezones [1 – 4]. It is registered in 

pharmacopoeia, and its reaction is represented on the 

Fig. 1 for the Magnezone XC:  

 

OH

N

N

OH

Cl SO3Na

+ Mg

HO

HO
O

N

N

O

Cl SO3Na

Mg

 

Fig. 1. Magnezone XC probe for Magnesium cation.  

It is important to mention that Magnezone XC is in fact 

the representant of Sudan dyes family, as it is 

hydroxyl-, sulfo- and chlorosubstituted derivative of 

Sudan I.  

In its original reproduction, the reaction may lack in 

selectivity, as some other bivalent and tetracovalent 

metals are also capable to form complex compounds 

with magnezone XC, and they will have the same 

color. Thus, the use of an electrochemical method, 

analogous to those yet used for other compex-forming 

metals [5 – 8], could improve the selectivity of the 

known probe and enhance its sensitivity. In this 

method, a conducting polymeric or carbon anode 

could be modified by magnezone. Its reaction with 

magnesium is realized therein, yielding a complex 

compound, capable to be electrooxidized and 

electropolymerized on lower potential and with 

enhanced current peak, comparing to the proper 

magnezone.  

   Nevertheless, the development of new 

electroanalytical method, even being analogous to a 

known analytical technique, requires an a priori 

mechanistic theoretical analysis of the system’s 

behavior, providing  us the resolution of some 

problems like: 

- The indecision in interaction of the 

electrode with the metal ion; 

- The evaluation of the efficiency of complex 

formation and the electrode reaction;  

- The possibility of the appearance of 

electrochemical instabilities in similar systems with 

electrooxidation of different organic molecules [9 – 

12], including electrochemical polymerization – in 

some cases, of organic complex compounds [11 - 12].  

The a priori theoretical investigation provides us the 

possibility to resolve the mentioned problems during 

the elaboration of the sensor. Such an investigation 

includes the development and analysis of a 

mathematical model,  capable to describe adequately 

the electroanalytical system. So, the principal 

objective of this work is the mechanistic investigation 

of magnesium determination, based on the complex 

formation of the metal with magnezone XC in the 

carbon or polymer anodic matrix. It is realized by 

achieving the specific goals like:  

- Suggestion of the mechanism, presented 

as a sequence of chemical and 

electrochemical transformations, leading to 

the metal retention and detection, like also 

complex polymer formation 
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- Development of a mathematical model, 

based on this mechanism; 

- Analyze the model, obtaining the steady-

state stability conditions (correspondent to 

the electroanalytical efficiency of the 

process) and of the oscillatory and 

monotonic instability; 

- Compare the behavior of this system with 

that of the analogous systems [13 – 14].  

-  

SYSTEM AND ITS MODELING 

The mechanism of the electroanalytical process 

includes the reaction, represented on the Fig. 1. Then 

the resultant complex compound tends to be 

electrooxidized at lower potentials than the proper 

colorant. The electrooxidation is realized by parallel 

mechanisms involving or not the 

electropolymerization.   

In the simplest case (realized in the specific 

conditions), two oxidation products neither interact, 

nor participate in a unique polymerization process. 

This  system will compose the base of the model, 

which will contain two variables:  

m – magnesium concentration in the pre-surface 

layer;  

θ – magnezone complex coverage degree.  

To simplify the modeling, we suppose that the 

reactor is intensively stirred, so we can neglect the 

convection flow. Also we assume that the 

background electrolyte is in excess, so we can 

neglect the migration flow. The diffusion layer is 

supposed to be of a constant thickness, equal to δ, 

and the concentration profile in it is supposed to be 

linear. 

                            (1) 

In which Δ stands for diffusion coefficient, m0 for 

magnesium ions bulk concentration, G2 for complex 

maximal surface concentration, and the parameters r 

are complexation, electrooxidation and 

electropolymerization reaction rates, which may be 

calculated as:  

 

                            

(2) 

                          

(3) 

                              

(4) 

in which the parameters k are 

correspondent reaction rate constants, n and m are 

reaction orders, α is the parameter, describing the 

DEL effects of the complex formation, n is the number 

of the monomer units in the complex polymer (so 2n-2 

is the number of electrons transferred, if the 

electropolymerization follows the classical Díaz 

mechanism), F is the Faraday number,  is the 

DEL potential slope in the double, related to the zero-

charge potential, R is the universal gas constant and 

T is the absolute temperature. 

As both complex formation and 

electropolymerization influence the DEL, the 

oscillatory behavior in this system will be more 

probable than in classical assisted polymerization 

system. Thus, the system´s behavior will be  more 

dynamic, as depicted below.  

RESULTS AND DISCUSSION 

In order to describe the behavior of the system with 

the electroanalytical reproduction of the classical 

magnezone probe for magnesium, we analyze the 

equation-set (1) by means of the linear stability theory 

and bifurcation analysis. The steady-state Jacobian 

matrix elements will be described as:  

                                                       (5) 

in which: 

                     

(6) 

                     

(7) 

                               

(8) 

         (9) 

The main singular point conditions for the 

bidimensional systems are joined in the Table 1: 

  

Steady-state stability Tr J<0, Det J>0 

Oscillatory behavior Tr J=0, Det J>0 

Monotonic instability Tr J<0, Det J=0 

 

Table 1. The main conditions for the bivariant systems 

In order to avoid the cumbersome expressions, we 

introduce new variables, so the Jacobian determinant 

will be rewritten as: 
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                           (10) 

From the expressions (6) and (9), it is possible to 

observe that the oscillatory behavior  in this system is 

more probable than in the analogous systems [13 - 

14]. In this case, either the influences of the double 

electric layer, or the surface instability are capable to 

cause the oscillatory behavior.  

Besides of the positive callback influences of the 

electrochemical oxidation and polymerization, 

described by the positivity of   

 and 

 if j<0,  the oscillatory 

behavior may be also caused by DEL instabilities of 

complex formation. These influences are described by 

the positivity of the element 

 

and 

.  

The steady-state stability for this system is 

conditioned to: Tr J<0, Det J>0 (Tab. 1). Applying this 

condition to the equation set (4), we obtain the 

stability requisite as: 









0

0

VLLV

LVW




                                          

(11) 

This condition is warranted to be satisfied, in the case 

of the possibility of parameters V and L, describing 

the relative fragility of surface and capacitance 

instabilities. The electroanalytical system will be 

diffusion-controlled, and the electrochemical 

parameter will depend on the concentration linearly in 

the vast range of the parameters is diffusion-

controlled, and the polymer structure will be cabbage-

like, being centered on the dichromate active sites.    

The monotonic instability, in this case, is 

possible. It is correspondent to the detection limit, and 

its condition will be depicted as: 









0

0



                                           

(12) 

In the case of the participation of the oxidation product 

in the electropolymerization, a third equation will be 

added to the set, making the system´s behavior more 

dynamic.  

The presence of another metal cation leads to the 

appearance of two complex compounds. As the 

donating potential of the cation depends on the metal 

activity, the oxidation potentials for different metals 

will differ, providing the enhancement of the selectivity 

of the electroanalytical system.  

CONCLUSIONS 

From the cheoretical determination of the 

electrochemical reproduction of a known probe for 

magnesium, it is possible to conclude that: 

- The metal ions retention and detection, like 

and complex polymerization are realized 

efficiently. The electroanalytical 

determination is realized more selectively; 

- The process is diffusion-controlled, and the 

linear dependence between the 

electrochemical parameter and 

concentration is realized in the vast 

parameter range; 

- The oscillatory behavior in this system is 

more frequent, than in the similar systems 

with conducting polymer based sensing, 

due to the presence of more significant 

influences in double electric layer.  
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ABSTRACT 

In this work, the electroanalytical process, 

involving the diethylazodicarboxylate 

electrochemical determination, is described. 

The working electrode is a cathode, 

modified by naphthoquinonic compounds. 

At the first stage( electrochemical) they are 

reduced to the correspondent hydroquinonic 

form, which is oxidized by the analyte. The 

electroanalytical process has shown to be 

efficient, and the steady-state stability to be 

easy to obtain and maintain. On the other 

hand, the oscillatory behavior in this system 

is also possible, caused by the DEL 

influences of the electrochemical stage.  

Keywords: diethylazodicarboxylate, 

naphthoquinones, electrochemical sensors, 

electroanalytical systems, stable steady-

state  

INTRODUCTION 

Diethylazodicarboxylate (Fig. 1) [1 – 4] is an 

ester, used as reagent and catalyst for 

organic reactions. Having three acceptor 

groups, it is a strong oxidant, tending to 

oxidize rapidly alcohols to aldehydes, 

thiophenoles to dithiocompounds, 

hydrazocompounds to azocompounds. Its 

use includes the industrial synthesis of 

anticancer drug procarbazine [5], anti-AIDS 

drug zidovudin [6] and sucralose sweetener 

(E955) [7].  

C2H5OOC

N N

COOC2H5

Fig. 1. Diethylazodycarboxylate 

This ether is a valuable reagent and 

catalyst. Nevertheless, it is very toxic [8 – 

10]. Moreover, it is explosive by heating, 

reason why its commercial shipment is 

prohibited in the US. Thus, the development 

of an efficient method for 

diethylazodicarboxylate determination is 

really actual.   

As diethylazodycarboxylate is a strong 

organic oxidant, it is preferred to 

determinate it electrochemically by a 

cathodic process. In this case, quinone-

hydroquinonic system, which is very popular 

in electroanalysis as either modifiers or 

analytes [11 – 21] could be used with novel 

hydroquinonic compounds. 

Nevertheless, the use of novel 

electroanalytical process requires the 

soloution of the problems like: 

- the indecision about the mechanism of 

electrochemical action of the electrode 

modifier with the analyte; 

- the possibility of the appearance of 

electrochemical instabilities, characteristic 

for the similar systems with organic 

electrooxidation and electropolymerization 

[22 – 28].  

These problems may be solved, if the 

experimental essays are preceded by an a 

priori theoretical investigation of the 

electroanalytical system with 
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diethylazodicarboxylate electrochemical 

determination. Also, the behavior of this 

system is compared with that of the similar 

electroanalytical and electrosynthetical 

processes [29 – 35].  

SYSTEM AND ITS MODELING 

The electroanalytical process is realized in 

two stages – chemical and electrochemical. 

As the first stage, the naphthoquinonic 

compound is reduced to hydroquinonic 

form. Therefore, it reacts with the analyte, 

restoring the oxidized form.  

Schematically, the electroanalytical process 

may be represented as on the Fig. 2:  

O

O

R

R

OH

OH

N

N

COOC2H5

C2H5OOC

NH

HN

COOC2H5

C2H5OOC

Fig. 2. The scheme of the electroanalytical 

system.  

Besides of the quinone-hydroquinonic redox 

system as properly mentioned, the side 

chain functional groups (aliphatic hydroxyl, 

hydrazo-moiety, thiole), are also capable to 

be oxidized by diethyldicarboxylate. This 

reaction in hydroquinonic form tends to be 

more rapid than for quinonic form.   

Thus, in order to describe the behavior of 

the system, we introduce three variables: 

c – dicarboxylate concentration in the pre-

surface layer;  

H – hydroquinonic compound surface 

coverage degree; 

h – side chain oxidation product surface 

coverage degree.  

 To simplify the modeling, we suppose that 

the reactor is intensively stirred, so we can 

neglect the convection flow. Also we 

assume that the background electrolyte is in 

excess, so we can neglect the migration 

flow. The diffusion layer is supposed to be 

of a constant thickness, equal to δ, and the 

concentration profile in it is supposed to be 

linear. 

It is possible to show that the 

electroanalytical process in this system will 

be described by the equation set as 

following:  

(1) 

in which, Δ is the diffusion coefficient, c0 is 

the ester bulk concentration, G and U are 

hydroquinonic non-oxidized and chain-

oxidized compound maximal surface 

concentrations and the parameters r are the 

correspondent reaction rates, expressed as: 

(2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

Here, k are correspondent reaction rate 

constants, w is the number of side groups, 

oxidized by diethylazodicarboxylate, F is the 

Faraday number, φ0 is the DEL potential 

slope, related to the zero-charge potential, 

R is the universal gas constant and T is the 

absolute temperature. 

In this process, the analyte oxidizes the 

reduced form of the electrode modifier in 

two parallel schemes in one or two stages. 

Nevertheless, the electrochemical 

determination may be efficiently realized, as 

shown below.  
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RESULTS AND DISCUSSION 

In order to describe the 

diethylazodicarboxylate electrochemical 

determination, assisted by novel 

hydroquinonic compounds, we analyze the 

equation-set (1) by means of linear stability 

theory. The steady-state Jacobian matrix 

members for this system may be described 

as:  

 (6) 

Here 

 (7) 

(8) 

 (9) 

(10) 

 (11) 

(12) 

(13) 

(14) 

 (15) 

In this system, the only cause for the 

oscillatory behavior to be realized is the 

DEL influences on the electrochemical 

stage. This is explained by the presence of 

the only one positive addendum in the main 

diagonal element, making possible the Hopf 

bifurcation.  

This positive addendum is 

, and it 

is analogous to those observed in [29 – 35]. 

The oscillations are expected to be frequent 

and of small amplitude. 

In order to investigate the steady-state 

stability in this system, we apply the Routh-

Hurwitz criterion to the equation-set (1). 

Avoiding the cumbersome expressions, we 

reintroduce the Jacobian determinant as: 

 (16) 

Opening the brackets and applying the Det 

J<0 requirement, salient from the criterium, 

we obtain the steady-state stability condition 

expressed as:  

 (17) 

Indicating that, contrarily to the similar 

systems [29 – 35], which are mostly 

diffusion-controlled, this electroanalytical 

process will be reaction-controlled, due to 

the major impact of reaction elements, 

compared to the impact of the diffusion 

parameter κ. Nevertheless, the steady-state 

stability is easy to obtain and maintain, 

indicating the electroanalytically efficient 

system. As the side reactions aren´t 

capable to compromise the analyte and 

modifier stability, the dependence between 

the electrochemical parameter and 

concentration obeys the linear trend.  

The monotonic instability is possible 

in this system, being correspondent to the 

detection limit and separating the stable 

steady-states from unstable states. Its main 

condition for this system will be described 

as:  
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 (18) 

The electroanalytical process may 

be realized vice-versa, using hydroquinonic 

compounds as analyte and 

diethylazodicarboxylate as electrode 

modifier in an anodic process. For security 

reasons, the electrode modification in this 

system will be realized by low-temperature 

electropolymerization of a monomer with the 

polymer doping by diethylazodicarboxylate. 

This case will be described in our next 

works.  

CONCLUSIONS 

From the theoretical evaluation of 

diethylazodicarboxylate, assisted by 

naphthoquinonic compounds let us 

conclude that: 

Contrarily to the similar electroanalytical 

processes, which are diffusion-controlled, 

this electroanalytical system tends to be 

reaction-controlled; 

Nevertheless, the steady-state stability in 

the electroanalytical system will be easy to 

obtain and maintain, and the proper stable 

steady-state will be electroanalytically 

efficient;  

The oscillatory behavior is possible, being 

only caused by DEL influences on the 

electrochemical stages;  

The electroanalytical process may also be 

remade “vice-versa”, using hydroquinones 

as analytes and ester as electrode modifier 

on an anodic process.  
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Abstract 
 
For investigating the effect of chemical composition, 
extrusion parameters and parameters of heat 
treatments applied after extrusion process on 
mechanical properties of AA 6082 alloys, various 
experiment were conducted. Three different chemical 
compositions, two different extrusion speeds and eight 
different heat treatment parameters including different 
solutionizing temperature, quench delay time, were 
utilized. Optical microscope and energy dispersive 
spectrometer equipped scanning electron microscope 
were used for structural analyses and tensile test was 
used for investigating mechanical properties of the 
samples. Results of these experiments showed that the 
quench delay time strongly affects mechanical 
properties of the final product. 
Keywords: AA 6082, extrusion, heat treatment, 
homogenization, delayed quench 
 
1. Introduction 
 
Demand for lowering the weights is growing rapidly due 
to aim of energy consumption for many major industries 
such as automobile, aerospace, railway. In this respect 
high strength aluminum alloys are used as main 
alternative to relatively heavier steel components. 6082 
alloy as a flexible option with satisfactory specific 
strength and elongation properties is preferred by many 
automotive companies [1-3]. However, fulfilling the 
mechanical property requirements for extruded final 
products demanded by application areas are closely 
dependent to the several processing parameters such 
as alloy chemical composition, casting, homogenizing, 
extrusion and further heat treatment parameters [4]. So 
in order to achieve desired final product material 
properties it is highly important to understand and 
characterize effects of these processing parameters. It 
is clear that difference in the chemical composition 
(especially amount of iron (Fe) and magnesium 
(Mg)/silicon (Si) ratio) can alter the casting and further 
homogenization microstructure of the alloys in the 
terms of intermetallic phase type and amount [5]. This 
microstructure differentiation can also effect further 
processing steps with altering extruability and age 
hardening potential of the alloys. Even though 
difference in homogenized microstructure can effect 
final product properties, maybe the most important 
process to modify the mechanical properties of the 
alloys is heat treatment step. Heat treatment of the 
6xxx series aluminum alloys consist of solutionizing, 
quenching and age hardening steps. During 
solutionizing, alloy is heated to a temperature where all 
soluble alloying atoms can dissolve to form single 
phase solid solution. Solutionizing followed by 
quenching process where alloy is rapidly cooled in 

water based solutions from solutionizing temperature to 
form super saturated solid solution (SSSS) by 
preventing the formation of coarse Mg-Si precipitates 
[6,7]. If there is quench delay time in the process which 
is defined as total time between opening the 
solutionizing furnace door to putting sample to 
quenching media, there would microstructural 
deviations which would result in differences in the 
properties of the final product. In this respect there is an 
industry standard of maximum 15 second quench delay 
time [8]. Last step in the heat treatment processes is 
age hardening, where samples are hold at an elevated 
temperature to form very fine clusters and/or 
precipitates of alloying elements that can increase 
material strength by pinning the movement of 
dislocations.  
Aim of this study was to investigate the effects of 
chemical composition, extrusion speed and various 
heat treatment parameters such as quench delay and 
solutionizing temperature on mechanical properties of 
the extruded 6082 alloy products. 
 
2. Experimental Procedure 
 
Firstly, 355 mm diameter sized billets were cast with 
direct chill method in the chemical composition range of 
6082 aluminum alloy. Three different compositions (A, 
B and C) of 6082 alloy used in this study are given in 
table 1. After casting homogenization treatment at 
530°C for 6 hours applied to the billets and then billets 
cooled down with 350°C/h to room temperature (RT). 
Later billets extruded with two different extrusion 
speeds (2 and 4 m/min) at 530°C billet temperature in 
an industrial type extrusion press. Then extruded 
samples subjected to the heat treatment processes 
including solutionizing, quenching in water to RT and 
artificial aging. For solutionizing temperature 535 and 
550°C were selected by considering the alloy 
compositions. During quenching step, for investigating 
the effect of quench delay time, direct quench, 3, 7 and 
15 minutes delayed quenching were used. After 
quenching all samples underwent same age hardening 
treatment at 185°C for 6 hours. For microstructural 
analyses samples taken from the center of the as cast 
and homogenized billets are grinded with SiC papers, 
polished with 3 µm diamond paste and later colloidal 
silica and etched with a 0.5 % HF solution. 
 
Table 1. Three different compositions of the 6056 alloy 

used 
 Si Fe Cu Mn Mg Cr Al 

A 1,00 0,16 0,01 0,91 0,78 0,04 Bal. 
B 0,93 0,24 0,02 0,44 0,67 0,10 Bal. 
C 1,20 0,31 0,03 0,67 0,72 0,15 Bal. 
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Zeiss Axio Scope A1 Vario optical microscope (OM) 
and energy dispersive spectrometer (EDS) equipped 
Zeiss EVO MA15 scanning electron microscope (SEM) 
was utilized for observing structural features of the 
samples before and after homogenization treatment. 
Tensile test samples were prepared from extruded, 
solutionized and then age hardened profiles. According 
to standard EN 6892-1 with Zwick/Roell Z250 tester, 
tensile tests were utilized to determine mechanical 
properties of the samples. 
 
3. Results and Discussions  
 
3.1. Microstructural Examinations  
 
In figure 1 optical micrographs of the samples A, B and 
C before and after homogenization processes are 
given. It has been known that coarse intermetallic 
phases form due to solute (Fe, Mg, Mn, Si, etc.) 
distribution during non-equilibrium solidification of DC 
casting of 6xxx alloys. These structures can have a 
serious effect on the properties, such as strength, 
ductility, toughness and so on, of the alloy [9]. 
Homogenization is applied to as-cast samples to 
reduce the amount and sizes of these intermetallic 
phases. On optical micrographs of as-cast samples, 
secondary phases with varying morphologies are 
apparent on the grain boundaries and between 
dendrites. Among three samples, C sample as the 
sample having highest Fe and Si, has the highest 
amount of secondary phases while A sample has the 
lowest. Micrographs of as cast samples revealed three 
distinct intermetallic phases in continuous α-Al matrix 
two of them was web like (one appearing as dark grey 
while other was lighter gray) and last one was in 
circular morphology. For all samples after 
homogenization some of these intermetallics 
(especially darker grey ones) appears as rounded while 
some of them disappeared. However, severity of these 
changes differs for each sample. While on A sample 
after homogenization most of the intermetallics 
changed, on B and C sample some of intermetallics 
shows low amount of change. High amount of Fe 
content of B and C sample may be the cause of this 
condition since it has been reported on previous studies 
that, most dominant intermetallics form on as cast 6xxx 
samples are Fe rich compounds such as β-AlFeSi and 
α-AlFeSi while also MgSi2 phase is also present in 
microstructure. During homogenization, transformation 
of plate like β-AlFeSi particles to rounded α-AlFeSi 
particles are especially important because of prior 
phase can reduce ductility and extruability of alloy and 
also cause surface defects [5,9,10].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before Homogenization After Homogenization 

  

  

  
Figure 1. Optical micrographs of the samples A B and 

C before and after homogenization 
 
In order to identify chemical composition of secondary 
phases, EDS equipped SEM was utilized. Figure 2 
shows SEM micrographs and elemental mapping of the 
as cast C sample. Secondary phase with circular 
morphology and one of the web like phase appear to be 
intermetallics consisting of Mg and Si while last 
secondary phase consists of Fe, Mn and low amounts 
of Si and Al.  

 
Figure 2. SEM micrograph and elemental mapping of 

the sample C before homogenization 
 
 
 
 
 
 
 

A A 

B B 

C C X fazı 
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3.2. Mechanical Tests  
 
In Figure 3 a, b and c effects of quench delay time on 
mechanical properties of the extruded (extrusion speed 
of 4 m/min) and solutionized samples with different 
chemical compositions are given. For all three chemical 
compositions used in this study, increment at the 
quench delay time decreased the strength while 
increasing the % elongation at break values. Among 
samples with varying process parameters, sample C 
solutionized at 550°C with 0 min. quench delay time 
condition has the highest yield and tensile strength, 364 
and 383 MPa respectively. While lowest values (100 
and 180 MPa) were also belonged to the sample C in 
the condition of solutionized at 550°C with 15 min. 
quench delay time. Changing the solutionizing 
temperature did not significantly differentiated the final 
mechanical properties of the samples 
 
Effect of extrusion speed on mechanical properties was 
investigated on A and B samples solutionized at 550°C 
with 0 min quench delay time (Figure 1d). It was 
observed that as the extrusion speed increases from 2 
to 4 m/min, strength properties of the both samples 
decreased while elongation at break values did not 
much effected.  
 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

Figure 3. Effect of quench delay time (a, b and c) on 
mechanical properties of the A, B and C sample and (d) 
effect of extrusion speed on mechanical properties of C 

sample solutionized at 550°C and quenched with no 
delay. 

 
4. Conclusions 
 
Three different composition of 6082 aluminum alloy 
were successfully DC casted and microstructural 
investigation on as cast and homogenized conditions 
revealed the presence of AlFeSiMn and MgSi based 
secondary phases. Comparing three different chemical 
compositions, as the alloying element increases, 
amount of intermetallic phases was also increased thus 
same homogenization process affected the samples 
differently and gave different microstructures. Tensile 
tests conducted on the samples showed the effect of 
solutionizing temperature, chemical composition, 
quench delay time and extrusion speed on the 
mechanical properties of samples. Among these 
process parameters most influential one was the 
quench delay time and have inverse ratio with strength 
of materials. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, 2011 alüminyum alaşımının 
delinmesinde, kesme hızı ve ilerleme miktarı 
değişkenlerinin yüzey pürüzlülüğü ile eksenel kaçıklık 
delik kalitesi değerlerine etkileri araştırılmıştır. Deneysel 
çalışmalarda, ekstrüzyon ürünü 2011 T6 termik 
kondisyonlu alüminyum alaşımlı bar profiller 
kullanılmıştır. Kesici takım olarak 14 mm çaplı 
kaplamasız karbür matkap seçilmiştir. CNC tezgâhta 
delik delme işlemlerinde duraklama yapmadan direkt 
delik delme metodu kullanılmış ve açık delik delme 
işlemi yapılmıştır. Delik delme işlem parametreleri 
ilerleme miktarı 0,09, 0,12, 0,15 ve 0,18 mm/devir ve 
kesme hızı olarak 160, 200, 240 ve 280 m/dakika farklı 
parametre değerleri kullanılmıştır. Delik delme işlemleri 
sırasında soğutma sıvısı kullanılmıştır. Her bir deney 
koşulu için üç deneme yapılmış ve ortalama değerler 
alınmıştır. Numunelerin yüzey pürüzlülük (Ra) değerleri 
ölçülmüştür. Delik merkez ekseni ölçümleri ve delik 
eksen kaçıklık ölçümleri 3 boyutlu ölçüm sitemi ile 
yapılmıştır. Sonuçlar, kesme hızının ve ilerleme 
miktarının yüzey pürüzlülüğü ile eksenel kaçıklık 
değerleri üzerinde 2011 gibi A seviye işlenebilirliğe 
sahip bir alaşım için dahi etkisi olduğunu açıkça 
göstermektedir.  
  
Anahtar kelimeler: AA2011, yüzey pürüzlülüğü, 
 
Abstract 
 
In this study, the effects of cutting speed and feed rate 
on surface roughness and axial deviation hole quality 
values were investigated in the drilling of 2011 T6 
condition aluminum alloy. In the experimental studies, 
extrusion product 2011-T6 aluminum alloy was used. 
14 mm diameter uncoated carbide drill is selected as 
cutting tool. Direct drilling method was used without any 
pauses in hole drilling with the CNC milling machine. 
The cutting parameters for hole quality were selected 
for cutting speeds 160, 200, 240 and 280 m/minutes 
and feed rates 0.09, 0.12, 0.15 and 0.18 mm/rev. 
Coolant was used in the drilling trials. Three tests were 
performed for each parameter and mean values were 
taken. Surface roughness (Ra) values of the samples 
were measured. Hole center axis measurements and 
hole axis deviation measurements were made with 3 
dimensional measurement system. The results clearly 
show that the cutting speed and the feed rate have 

important effect on the surface roughness and the axial 
deviation values of 2011 aluminum alloy instead of A 
rated machinability aluminum alloy. 

Keywords: AA2011, drilling, surface roughness 
 
1. Giriş 
 
2xxx serisi alüminyum alaşımlarında bakır ana katkı 
elementi ile oluşmuş alaşımlardır. Alaşımın içerisine 
özellikle magnezyum ve diğer alaşım elementleri (Mn, 
Si, Fe) de eklenebilir. 2xxx serisi alüminyum alaşımları 
yüksek mukavemet yanında iyi işlenebilme özelliği 
sergilemektedir. Kaynak edilebilme ve korozyon direnci 
düşüktür. Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlarına 
nazaran daha hafif oldukları için uçak sanayinde dış 
yüzeylerde tercih edilmektedir. 2011 alaşımı A seviye 
içerisindeki bizmut (Bi) ve kurşun (Pb) elementleri 
sayesinde A seviye işlenebilme özelliği göstermektedir. 
Bi ve Pb elementlerinin sıvı ve katı alüminyum fazı 
içerisindeki çözünürlükleri oldukça düşüktür. Bu yüzden 
içyapı incelendiğinde tane sınırlarında elementel halde 
çökelerek talaş kaldırma işlemleri sırasında talaşın 
hemen kırılıp sarma yapmasını engeller. Bu özelliği 
sayesinde uçak, treyler ve otomotiv endüstrisinde talaş 
kaldırma yöntemleri ile üretilen karmaşık şekilli 
parçalarda kullanılmaktadır. 2011 alaşımı ekstrüzyon 
yöntemi ile rod, bar veya lama şeklinde üretilerek bir 
sonraki işlem adımları olan dövme ve/veya talaş 
kaldırma işlemlerinde kullanılır [1]. 
Talaşlı imalat yöntemlerinden delik delme işlemleri talaş 
kaldırma işlemlerinin yaklaşık % 35 – 40’ını 
oluşturmaktadır [2,3]. Delik delme işlemlerinde 
parametrelere bağlı yüzey pürüzlülüğü, eksenel 
kaçıklık, dairesellik, çapak oluşumu ve delik boyutu gibi 
delik kalitesini etkileyen faktörler farklılık göstermektedir 
[2-4]. Delik kalitesi ise iş parçalarının montaj işlemleri 
ve çalışma koşulları performansını etkilemektedir. 
Hassas montaj sistemlerinde delik ekseninin önemi 
montajın kalitesini artırır, hatalı eksenlerle montaj 
yapılmaması oldukça problemlidir. Delik eksenindeki 
kaçıklık gerilme dağılımını etkileyip parçaların yüksek 
gerilimlere maruz kalmasına sebep olur. Delik yüzey 
pürüzlülüğü, abrasif aşınmayı arttırır. Birçok parçanın 
konumlandırıldığı tasarımlarda delik eksenleri yüzeyi ile 
eksenler arası konumlar montaj için zorunlu toleransları 
getirmemektedir. Özellikle uzay ve uçak sanayinde 
delik ekseni, delik ekseninin yüzeye dikliği, deliğin 
yüzey pürüzlülüğü, eksen kaçıklığı, dairesellik 
toleranslar önem kazanmaktadır [6].   
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Literatürde 2011 alaşımı ile ilgili çalışmalar incelenmiş 
fakat işlenebilme özellikleri ile ilgili fazla çalışma 
olmadığı görülmüştür. Bu malzemeye en yakın 
özelliklere sahip 2024 alüminyum alaşımlarının delik 
delme işlemi ile ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır. 
Kurt ve arkadaşları Ø10 mm kesici takım ile 30, 45, 60 
m/dakika kesme hızları, 0,15, 0,20, 0,25 mm/devir 
ilerleme miktarlarında çalışmış ve kesme hızı artışı ile 
azda olsa yüzey pürüzlülüğünün artan değişim 
gösterdiği sonucunu elde etmişlerdir. İlerleme miktarı 
artışı da yüzey pürüzlülüğü değerlerini artırmıştır. Aynı 
çalışmada eksenel kaçıklıkta araştırılmış ve kesme hızı 
ile ilerleme artışı ile eksenel kaçıklık değerleri artış 
göstermiştir [5]. Diasin ve arkadaşları Ø6 mm kesici 
takım ile 100, 300, 600, 900 mm/dakika ilerleme hızları, 
1000, 3000, 6000, 9000 devir/dakika parametreleri ile 
çalışmış ve kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü 
ile daireselliğe etkilerini araştırmıştır [6]. Ranganath ve 
arkadaşları 6061 alüminyum alaşımında kesme hızı, 
ilerleme miktarı ve talaş derinlik parametrelerinin yüzey 
pürüzlüğüne etkisini Taguchi deneysel tasarım metodu 
kullanarak incelemişlerdir. İnceleme sonucunda, 
parametrelerin en etkilisi kesme hızı olarak 
belirlenmiştir [7].  
Bu çalışmada, 2024 alüminyum alaşımlarına göre 
talaşlı imalat kabiliyeti daha yüksek olan ekstrüzyon 
ürünü 2011 T6 termik kondisyona sahip alüminyum 
alaşımlı bar profillerinin delik delme işlemleri ile ilgili 
farklı kesme hızları (160, 200, 240, 280 mm/dakika) ile 
ilerleme miktarının (0,09 – 0,18 mm/devir) yüzey 
kalitesine ve eksenel sapma değerlerine etkisi 
araştırılmıştır. 
 
2. Materyal ve Yöntem 
2.1. Malzeme, Kesici Takım, Tezgah ve Soğutma 
Sıvısı 
Deneysel çalışmalarda, alaşım direkt katılaşma döküm 
yöntemi ile ASAŞ Alüminyum prototip billet döküm 
makinasında billet formunda dökümü gerçekleştirilmiş 
ve ARLTM 3460 marka ve model optik emisyon 
spektrometresi kullanarak kimyasal kompozisyonu 
hazırlanmıştır. Billet dökümü 355 mm/14 inç çapta 
yapılmıştır. Billet homojenizasyonu batch tipi 
homojenizasyon fırınında uygun şartlarda yapılmıştır. 
ASAŞ Alüminyum Tesislerinde 55 MN preste 
ekstrüzyon işlemi gerçekleştirilmiş, 2011 alaşımlı 100 
mm x 68 mm x 31 mm ölçülerde dikdörtgen prizma 
geometrisinde dolu malzeme üretilmiştir. Ekstrüzyon 
sonrası solüsyona alma ve T6 yaşlandırması için 
NABERTHERM marka ısıl işlem fırınında sırası ile 
525°C sıcaklıkta 2 saat solüsyona alma ve 180°C 12 
saat T6 yaşlandırma işlemi yapılmıştır. 2011 alüminyum 
alaşıma ait kimyasal kompozisyon Çizelge 1’de ve bar 
profilin T6 yaşlandırma sonrasındaki mekanik özellikleri 
Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1. 2011 Alüminyum Alaşım kimyasal bileşimi 
 

Alaşım Si Fe Cu Mn Mg Zn 

2011 
0,24 0,24 5,84 0,01 - - 
Cr Pb Bi Ti Ni Al 

0,01 0,25 0,27 0,03 - 93,03 
 
Çizelge 2. 2011 T6 bar profilin mekanik özellikleri 
 

Alaşım Rp0,2 N/ 
mm2 

Rm 
N/mm2 

Uzama 
(%) 

Sertlik 
HB 

2011 263 415 %15,00 115 

Kesici takım, DIN 6589 standardına uygun (DIN 
1897’ye benzer özellikte), iki kesme ağızlı, 3xD (matkap 
kesme çapının 3 katı derinlik matkabı) özellikte, komple 
karbür, kaplamasız, kesme açısı 118°, çapak açısı 
(helis açısı) 30° , alüminyum alaşımlarına uygun, sap 
silindirik Ø h7 delik standardında tasarlanmış, Ø14 mm 
matkap ucu kullanılmıştır. Matkap ucunun ölçümleri 
Quickcheck.mpc ekipmanı ile yapılmıştır. Matkap çapı 
13.986 mm helis açısı 30,10°, taş açısı 7,31°, helis 
kanal derinliği 4,45 mm ölçülmüştür. Matkap üreticinin 
önerileri doğrultusunda kesme verileri, takımların ve 
takım tutucuların stabilitesi, malzeme ve makine tipi gibi 
dış faktörlere göre değerlendirilmiştir.  
Delik delme işlemi Mazak VTC300-II model 12.000 
devir/dakika iş mili hızına çıkabilen x-ekseni 1610 mm, 
y-ekseni 510 mm, z-ekseni 610 mm olan tam otomatik 
CNC freze tezgâhı kullanılmıştır. Parçanın 
sabitlenmesinde hidrolik mengene, matkabın 
montajında sıkma pensi ile takım bağlantısı 
sağlanmıştır. Soğutma sıvısı ve yağlayıcı olarak 
Oemeta marka su ile karıştırılabilir Alumet AL100 
kullanılmıştır. Alumet AL100 alüminyum ve alüminyum 
alaşımlarının talaşlı imalatları için özel geliştirilmiş bir 
üründür. 
CNC işlemleri sırasında kesme hızı hesaplanması 
sırasında aşağıda verilen formül kullanılmıştır. Vc 
kesme hızı, Dm matkap çapı, n devir sayısıdır. Vc 
kesme hızının hesaplanma formülü 1. formülde 
verilmiştir.  
Vc = (Dm x π x n) / 1000  (1) 
 
2.2. Yüzey Pürüzlülüğü ve Eksenel Kaçıklık 
ölçümleri 

Pürüzlülük ölçümleri Mahrsurf M400 ana modül işlemci 
ve bluetooth haberleşmeli çalışan Ahrsurfsd26 
pürüzlülük ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Yüzey 
pürüzlülük değerlendirmesinde Ra değeri kullanılmıştır.  
Ölçüm deliklerin başlangıç bölgesi, delik çıkış bölgesi 
olarak iki konumda ölçüm alınmıştır. Ölçümlerde 17,5 
mm tarama alanı kullanılmıştır.  

Delik eksenel kaçıklık ölçümü için Lk İntegra marka 
Metris model 0,15 μm hassasiyette 3 boyutlu ölçüm 
sistemi kullanılmış ve 20±1°C ortam şartının sağlandığı 
ortamda ölçüm yapılmıştır. Sistem yazılımı Camio 4.5 
versiyonudur. Delik başlangıcında ölçüm hatasını 
önlemek için yüzeyden 0,3 mm iç kısımdan, 5, 10, 15, 
20, 25 ve 30 mm olmak üzere 7 mesafeden ölçüm 
yapılmıştır. Her delik numunesi için 4 ayrı noktadan 
ölçüm alınmıştır. Deliklerin doğrulaması için doğrulama 
ve çapraz kontrol ölçümleri de gerçekleştirilmiştir. 
Eksenel kaçıklık değerlendirmesi şematik gösterimi 
Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Eksenel kaçıklık değerlendirmesi şematik 

gösterimi 
2.3 Deneysel çalışma planı 

Deneyler için 2011 alüminyum alaşımlı bar profilleri bir 
gün önceden makine ortamına getirilmiş ve malzeme 
sıcaklık makine sıcaklık ve ortam sıcaklık kondisyonu 
sağlanmıştır. Makinede kullanılacak sıkma pensleri yeni 
kullanılıştır. Olası salgı ve titreşimleri olumsuzlukların 
etkisinden korunmuştur. Hidrolik mengene kullanılarak 
parça vibrasyonu ve stabilitesi sağlanmıştır.  

Makine üreticisi ve endüstride kabul gören kesme hızı 
ve ilerleme miktarları deneysel çalışma planlamasında 
referans kabul edilmiştir. Matkap üreticisinin tavsiye 
ettiği değerler Vc (kesme hızı) 180 m/dakika ve fn 
(ilerleme hızı/bir devirde aşağıya inme hızı) 0,15 
mm/devir’dir. Deneysel çalışma parametreleri Çizelge 
3’deki gibi düzenlenmiştir.  

Kesme hızının en fazla değerin üzerine çıkarılması 
ilerleme hızının en fazla değere çıkartılmasının delik 
kalitesine etkileri araştırmada ölçümlenmiştir. Delik 
işleme makinesi Mazak VTC300-II için vibrasyon iş mili 
kontrolü yapılmış olup 3 eksende de yapılan ölçümde 
10 – 1000 hz aralığındaki ölçümlerde 12.000 
devir/dakika 0,71 mm/saniye değeri ölçümlenmiştir. Bu 
değer karşılığında makineden takım üzerine titreşim 
gelmediği kabulü yapılmıştır.  

Çizelge 1. Deneysel çalışma parametreleri (4x4=16 
değişken) 

Malzeme Takım 
İlerleme hızı 

fn 
(mm/devir) 

Kesme hızı  
Vc 

(m/dakika) 

Al 2011 
bar profil 

Ø14mm 
118° 

karbür 
matkap 

0,09  
0,12 
0,15 
0,18 

160 
200 
240 
280 

 
3. Sonuçlar ve Tartışma 

3.1. İlerleme miktarı ve kesme hızının yüzey 
pürüzlülüğüne etkisi 

İlerleme miktarı ile yüzey pürüzlülüğü ilişkisi sonuçları 
Şekil 2’de grafik olarak sunulmuştur. Şekil 2’de ilerleme 
miktarı artışı ile yüzey pürüzlülüğü değerlerinin azda 
olsa artış şeklinde sonuçlar olduğunu göstermektedir. 
Bununla beraber, kesme hızı değerleri yükseldikçe 
genel olarak ilerleme miktarı ile yüzey pürüzlülüğü 
değerleri arasında farklılık artış göstermiştir. Elde edilen 

sonuçlar genel olarak literatürdeki 2024 ve 6061 
alüminyum alaşımı çalışma sonuçları ile uyumludur [5-
8]. Bu ölçümlerde delik başlangıcı ve delik sonu 
ölçümlerinde yaklaşık sonuçlar çıkmıştır. Delik 
geometrisi boyunca yapılan ölçümde toplam delik 
pürüzlülük ölçüm değerleri, delik başlangıç ölçüm 
değerleri ve delik sonu bölümü ile paralellik 
göstermektedir. 

Kesme hızı ile yüzey pürüzlülüğü ilişkisi sonuçları Şekil 
3’de grafik olarak sunulmuştur. Kesme hızı artışı ile tüm 
ilerleme miktarları için yüzey pürüzlülüğü değerleri 
artmaktadır. Şekil 3’de her kesme hızı için 0,09, 0,12 ve 
0,15 mm/devir ilerleme miktarı yüzey pürüzlülüğü 
sonuçlarının birbirine çok yakın olduğunu, 0,18 
mm/devir ilerleme miktarı yüzey pürüzlülüğü 
sonuçlarının ise diğerlerinden daha yüksek olduğu 
sonucunu görülmektedir. Literatürdeki 2024 Alüminyum 
alaşımı çalışmaları bu konuda farklılık göstermekle 
birlikte genel bir uyum söz konusudur [5,6]. Matkap 
üreticisinin tavsiye ettiği ilerleme miktarı değeri 0,15 
mm/devir deneysel sonuçlara göre yüzey pürüzlülüğü 
için en uygun değerdir. Kesme hızının 160 ile 280 
m/dakika değerleri arasında Ra değerinde %83 artış 
vardır. En düşük yüzey pürüzlülüğü 0,15 mm/devir ve 
160 m/dakika koşulların da elde edilmiştir. 

 
Şekil 2. İlerleme miktarı - yüzey pürüzlülüğü grafikleri 

 
Şekil 3. Kesme hızı - yüzey pürüzlülüğü grafikleri 

İlerleme miktarı ile kesme hızının yüzey pürüzlülüğüne 
etkisini gösteren grafikler birlikte değerlendirildiğinde,  
istenilen yüzey pürüzlülük kalitesine göre işlem süresi 
dikkate alınarak uygun kesme hızı ve ilerleme miktarı 
seçimi yapılabilecek sonuçlardır. Elde edilen yüzey 
pürüzlülüğü sonuçları 0,15 mm/devir ilerleme miktarı ve 
160 m/dakika kesme hızı en uygun değerlerdir. Kesme 
hızının ise işlem süresi ve istenen kalite dikkate 
alınarak seçilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Yüzey pürüzlülüğü değerleri hassas parça işleme 
toleranslarını karşılamakta olup yüksek kesme hızı ve 
ilerleme hızlarında pürüzlülük değerleri artmasına 
karşın hassas toleransları karşılamaktadır. 2011 
alüminyum alaşımının diğer 2xxx ve 6xxx serisi 
alüminyum alaşımlarına göre işlenebilme yeteneğinin 
yüksek olduğu görülmüştür.  
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3.2. İlerleme miktarı ve kesme hızının eksenel 
kaçıklığa etkisi   

Delik delme işlemlerinde delme kaynaklı sürtünme, 
kesme kuvveti ve momenti delik ekseninin 
doğrultusunda sapmalara neden olmaktadır. Bu 
sapmanın temel sebepleri malzemenin türü, içyapı ve 
mekanik özelikleridir. Bu çalışmada, farklı ilerleme 
miktar ve kesme hızları için sapma değerleri ölçümleri 
X - Y koordinat ekseninde yapılmıştır. Değerlendirme X 
- Y eksen sapma değerlerinin bileşkesi alınarak 
yapılmış ve sonuçlar Şekil 4 – 11’de paylaşılmıştır. 

İlerleme miktarı parametresinin eksenel kaçıklığa 
etkisini gösteren grafik sonuçları Şekil 4 – 7’de 
sunulmuştur. İlerleme miktarının eksenel kaçıklığa 
etkisi her kesme hızı koşulları için farklı dağılım 
göstermiştir. 0,09 mm/devir ilerleme çalışılan tüm 
kesme hızlarında birbirine yakın ve daha küçük eksenel 
kaçıklık değerleri ile sonuçlanmıştır. 0,12 mm/devir 
ilerlemede 200 m/dakika kesme hızı hariç diğer 
hızlarda 0,09 mm/devir ilerlemeden daha küçük 
eksenel kaçıklık sonuçları elde edilmiştir. 0,15 ve 0,18 
mm/devir ilerlemelerin eksenel kaçıklık sonuçları tüm 
kesme hızlarında en yüksek değerlerdir. Şekil 4 – 
7’deki verilerde 0,12 mm/devir ilerleme dikkate 
alınmadığında genel bir ifade olarak ilerleme miktarı 
artışı ile eksenel kaçıklık değerlerinin arttığı şeklindedir. 
İlerleme miktarının artması takım üzerine gelen 
kuvvetleri ve momentleri arttırdığı için eksenel kaçıklık 
değerleri artacağından elde edilen sonuçlar uygun 
sonuçlardır. En küçük eksenel kaçıklık değerleri delik 
derinliğinin tümü değerlendirildiğinde 240 m/dakika 
kesme hızı ve 0,12 mm/devir ilerleme miktarı parametre 
koşulunda elde edilmiştir.   

 
Şekil 4. Vc=160 m/dakika, ilerleme miktarının eksenel 

kaçıklığa göre değişimi 

 
Şekil 5. Vc=200 m/dakika, ilerleme miktarının eksenel 

kaçıklığa göre değişimi 

 
Şekil 6. Vc=240 m/dakika, ilerleme miktarının eksenel 

kaçıklığa göre değişimi 

 
Şekil 7. Vc=280 m/dakika, ilerleme miktarının eksenel 

kaçıklığa göre değişimi 

Şekil 7’deki 25 mm’den 30 mm’e geçtiği sırada eksenel 
kaçıklığın fazla olmasının temel sebebi deliğin 
tamamlanması için kalan son 1 mm’lik kısma denk 
gelmesidir. 1 mm kalan kısım delinirken koptuğu için 
eksenel kaçıklık miktarı fazla olmaktadır.  

Kesme hızı parametresinin eksenel kaçıklığa etkisi 
gösteren grafik sonuçları Şekil 8 – 11’de sunulmuştur. 
Grafikler incelendiğinde delik derinliğinin tümü dikkate 
alınarak kesme hızı artışı ile eksenel kaçıklık 
değerlerinin azaldığı söylenebilir. Bu sonuçlar 2024 ve 
6061 alüminyum alaşımları ile yapılmış olan diğer 
literatür çalışmaları sonuçlarından farklıdır [4-8]. Bu 
durum alüminyum alaşımlarında bakır ilavesinin 
işlenebilirliği arttırdığını fakat talaş kaldırma 
işlemlerinde tane sınırlarında çökelen düşük ergime 
sıcaklığına sahip alaşım elementleri olan bizmut (Bi), 
kurşun (Pb) ve kalay (Sn) ilavelerinin işlenebilme 
yeteneğini daha fazla arttırdığını göstermektedir. Delik 
delme işlemleri sırasında Bi ve Pb elementlerinin 
ısınma kaynaklı sıvı hale geçerek yağlama görevi 
gördüğü ve işlenebilirliği arttırdığı gözlemlenmiştir.  

 
Şekil 8. Fn=0,09 mm/devir, kesme hızının eksenel 

kaçıklık miktarına etkisi 
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Şekil 9. Fn=0,12 mm/devir, kesme hızının eksenel 

kaçıklık miktarına etkisi 

 
Şekil 10. Fn=0,15 mm/devir, kesme hızının eksenel 

kaçıklık miktarına etkisi 

 
Şekil 11. Fn=0,18 mm/devir, kesme hızının eksenel 

kaçıklık miktarına etkisi 

Eksenel kaçıklık incelemelerinde, 280 m/dakika kesme 
hızı tüm ilerleme değerleri için 25 mm derinliğe kadar 
oldukça düşük eksenel kaçıklık sonuçları elde 
edilmiştir. İncelenen malzeme ile elde edilen eksenel 
kaçıklık değerleri 2024 alüminyum alaşımı literatür 
sonuçlarından daha küçük değerlerdir. Bu durum 2011 
alüminyum alaşımının talaşlı imalat kabiliyetinin daha 
iyi olduğu sonucunu teyit eden bir sonuçtur. 

4. Tartışma ve Yorumlar 

Bu çalışmada, direkt katılaşma döküm yöntemi 
kullanılarak 2011 alüminyum alaşımlı billet üretimi, 
homojenizasyonu ve sonrasında ekstrüzyon tekniği 
kullanarak bar profil üretilmesi, solüsyona alma, su 
verme ve yaşlandırma işlemleri sonunda 2011 T6 
kondisyonu elde edilmesini ile deneylerde kullanılacak 
ürünler üretilmiş ve delik delme işleminde kesme hızı 
ve ilerleme miktarının yüzey pürüzlülüğüne etkisi 
incelenmiştir. Delik delme işlemlerinde seçilen kesme 
hızı ve ilerleme miktarı kesme parametrelerinin delik 
yüzey pürüzlülüğü ile delik eksenel kaçıklığına 
etkilerinin sonuçları aşağıda sunulmuştur: 

- İlerleme miktarı artışı ile yüzey pürüzlülüğü 
değerleri azda olsa artış göstermektedir.  

- Kesme hızı artışı ile tüm ilerleme miktarları için 
yüzey pürüzlülüğü değerleri oldukça belirgin bir 
şekilde artmaktadır. 

- En küçük yüzey pürüzlülüğü sonuçları 0,15 
mm/devir ilerleme miktarı ve 160 m/dakika kesme 
hızı kesme parametresinde elde edilmiştir. 

- İlerleme miktarının eksenel kaçıklığa etkisi her 
kesme hızı koşulları için farklı dağılım göstermiştir. 
Genel bir ifade olarak ilerleme miktarı artışı ile 
eksenel kaçıklık değerlerinin arttığı söylenebilir. 

- Delik derinliğinin tümü dikkate alınarak genel bir 
ifade olarak kesme hızı artışı ile eksenel kaçıklık 
değerlerinin azaldığı söylenebilir. 

- En küçük eksenel kaçıklık değerleri delik 
derinliğinin tümü değerlendirildiğinde 240 m/dakika 
kesme hızı ve 0,12 mm/devir ilerleme miktarı 
kesme parametreleri koşulunda elde edilmiştir.  

- Eksenel kaçıklık incelemelerinde 280 m/dakika 
kesme hızı tüm ilerleme değerleri için 25 mm 
derinliğe kadar oldukça düşük eksenel kaçıklık 
sonuçları elde edilmiştir.  

- Delik delme derinliği artışı ile eksenel kaçıklık 
değerleri genel bir artış göstermiştir.  
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Abstract 

Aluminium is the most abundant metal and the third 
most abundant element in the earth’s crust, after 
oxygen and silicon. It makes up about 8% by weight of 
the earth’s solid surface and it is found as aluminium 
oxide form in nature. It is light, conductive, corrosion 
resistant metal with a strong affinity for oxygen. This 
combination of properties has made it a widely used 
material, with applications in the automotive, 
aerospace, architectural construction and marine 
industries, as well as many other uses [1,2]. 

Steel is usually used in automotive chassis and body 
profiles. However, some chassis’s profiles of vehicles 
can be produced from aluminium alloys because of 
aluminium’s properties which are light, corrosion 
resistance, energy absorber and welding ability instead 
of steel. Aluminium that is begun replacing with 
traditional steel profiles provide efficiency and 
sustainability to eco-friendly vehicles. So, welding of 
steel and aluminium is getting more important day by 
day with different methods. Although steel and 
aluminium welds are successfully combined with 
mechanical and abrasive joint methods, aluminium and 
steel profiles which is welded remain inefficient due to 
welded area’s low mechanical strength and limited 
thrust geometry [3]. 

In this study, 1.2 mm DP600 dual phase steel plate 
which is used mostly in automotive industry and 2.2 
mm 8xxx series (AA 8006) aluminium alloy that is 
started to use also, were used in welding experiments 
which were under argon protection gas with 4043 
aluminium alloy welding wire. Experiments were 
designed with Taguchi method. In the experiments, 
current intensity, hole diameter, welding robot speed 
and gas pressure were selected as parameters. 
Experiments were done by using Robotic Cold Metal 
Transfer (CMT) welding technique to see the effects of 
pull sheer test results. Minitab program was also used 
to analyze all datas that were obtained from the 
experiments. According to Taguchi experimental design 
results, current density and hole diameter are the most 
important parameters for welding of steel and 
aluminium by CMT. 

1. Introduction

For production volume, aluminium comes in second 
after iron. Aluminium is a metal that is preferred in 
many areas due to advantages it bears in comparison 
to other metals, these advantages being its lightweight, 
easy processing, conductivity and resistance against 
corrosion.  It may be used in pure form or in the form of 
alloys. Large amounts of alloy elements may be added 
to aluminium in order to decrease heat shrinkage, 
increase durability against corrosion, fluidity, 
processibility and weldability.  

The additive elements used in 8XXX series aluminium 
alloys extends on a wide scale. 8XXX series alloys 
including 2.4 - 2,8% lithium are being used in planes 
and spacecraft. The dual phase steel called DP600 has 
600 MPa tensile strength and is a newly developed 
dual phase steel in the automobile industry. 
Lightweight, high strength, security, corrosion 
resistance and good stapling properties are especially 
utilized on car bodies. 

The utilization of aluminium and steel in car bodies are 
advancing in parallel with the welding technology 
development. The traditional steel used in car bodies 
has been replaced by high strength dual phase steel 
and aluminium alloys which provides maximum 
efficiency operation of hybrid cars. As a result, the two 
metals are required mixing with the most suitable 
method and/or methods.  

Studies are carried out regarding the combination of 
aluminium and steel, extending from solid state welding 
to melting based welding. These are methods such as; 
resistance spot welding (RSW) delta spot, friction stir 
welding (FSW), friction stirring spot, diffusion welding, 
magnetic pulse, explosion welding, gas metal arc 
welding (GMA), cold metal transfer (CMT), laser 
welding and laser hybrid. As a result of long term 
studies, the cold metal transfer process developed in 
2004 on the basis of the MIG/MAG welding method, 
enabled these two metals, which are consisting 
different physical and chemical properties, to be mixed 
in an appropriate manner. 

In order to design the experiments that are carried out 
in process development studies in the industry, several 
methods have been developed that provide the most 
information in the shortest amount of time with 
minimum costs and labor. The difficulties of some 
methods which may be considered classical regarding 
experiment design have resulted with more studies in 
this field. Taguchi method, especially used for product 
development in 1980 and onwards, is one of these 
studies. 
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In this study, the Taguchi experiment method was used 
for the investigation of the suitability of welding 
aluminium 8006 alloy and DP600 galvanized dual 
phase steel. . 
 
2. Experımental Procedure 
 
2.1 Materials 
 
The 8006 aluminum alloy, 4043 CMT welding wire and 
DP600 dual phase steel chemical composition values 
used in this study are provided in Table 1. 
 
Tab. 1 The chemical composition of the used 

materials 
 

 Si Fe Cu Mn Mg Zn   
AA4043 5.00 0,80 0,3 0,05 0,05 0,1   
AA8006 0,15 1,54 0,01 0,35 - 0,1   
DP600 0,14 -  0,40 - -   

         
 

2.2 Design of Experiment 
 
Due to the literature study, 4 different welding 
parameters were determined for combining sheets, 
these parameters are current intensity, hole diameter, 
robotic speed and gas pressure. 5 levels were chosen 
for each parameter used in the experimental study 
which are given in Table 2 
 

Tab. 2 Parameters and levels 
 

 1 2 3 4 5  
Current ınstensity 50 60 70 80 90  

Hole dia. 6 7 8 9 10  
Robot speed 1 1.1 1.2 1.3 1.4  
Gas pressure 16 18 20 22 24  

 
Factors and levels were determined during the practical 
stage of the experiments and the L25 orthogonal series 
were chosen that were followed by 25 different welding 
experiments. For the sake of the validity of the results, 
all experiments were carried out with 3 repetitions. The 
L25 orthogonal series experiment design is given in 
Table 3. The values present in the columns were 
placed into the experiment plan the experimental 
condition were created. Optimization was carried out on 
the welded connection tensile strength values based on 
the Taguchi analysis. The results were analyzed with 
the MINITAB 16 statistical package program.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Tab. 3 L25 orthogonal series experiment 
design  

 
 Current 

Instensity 
Hole 

Diameter 
Robot 
speed 

Gas 
Pressure 

 

1 50 6 1.0 16  
2 50 7 1.1 18  
3 50 8 1.2 20  
4 50 9 1.3 22  
5 50 10 1.4 24  
6 60 6 1.1 20  
7 60 7 1.2 22  
8 60 8 1.3 24  
9 60 9 1.4 16  

10 60 10 1.0 18  
11 70 6 1.2 24  
12 70 7 1.3 16  
13 70 8 1.4 18  
14 70 9 1.0 20  
15 70 10 1.1 22  
16 80 6 1.3 18  
17 80 7 1.4 20  
18 80 8 1.0 22  
19 80 9 1.1 24  
20 80 10 1.2 16  
21 90 6 1.4 22  
22 90 7 1.0 24  
23 90 8 1.1 16  
24 90 9 1.2 18  
25 90 10 1.3 20  

      
 

If factorial experimental design was used, 1875 (54x3) 
experiments with 3 repetitions had to be carried out for 
4 factor 5 level. This study has provided the close 
results with 75 (25x3) thanks to the Taguchi experiment 
design method. 
 
 
3. Result and Discussion 
 
The experiment samples were cut in the size of 200 x 
50 mm to be used for CMT welding. They were cleaned 
with acetone before the welding process in order to 
prevent any and to provide a higher quality 
combination. During the procedure, galvenized DP600 
and 8006 aluminium alloy were fixated with pliers, 
where the former was located above and the latter was 
located below. A 1.2 mm diameter 4043 aluminium wire 
was used as a welding wire and commercial purity 
protective argon gas was used. Schematic view of 
welding and welding process picture is given in Figure 
2. 

 
Fig 1.Schematic view of welding 

The tensile strength was carried out in the Zwick test 
device throughout the performed experiments and the 
results are given in Table 4. 

Tab. 4 Tensile-Shear values  
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 Value1 
(N) 

Value2 
(N) 

Value3 
(N) 

Avg. 
(N) 

 

1 1247 1287 1301 1278  
2 1487 1621 1504 1537  
3 1741 1975 1842 1853  
4 2015 2248 2170 2144  
5 2148 2687 2478 2438  
6 1428 1387 1492 1436  
7 1798 1685 1827 1770  
8 1982 1853 2013 1949  
9 2235 2348 2276 2286  

10 2078 2157 2201 2145  
11 2145 2047 2210 2134  
12 2345 2458 2412 2405  
13 2678 2590 2720 2663  
14 3027 2985 3104 3039  
15 3245 3195 3255 3232  
16 2245 2345 2295 2295  
17 2685 2753 2715 2718  
18 3547 3489 3514 3517  
19 3758 3798 3875 3780  
20 3875 3924 3894 3898  
21 2898 2924 2918 2913  
22 3214 3285 3198 3232  
23 3678 3578 3614 3623  
24 4305 4315 4310 4310  
25 4085 4054 4021 4053  

      
 

The average of the 3 experiments’ results was used in 
the Minitab Program during the Taguchi analysis and 
the results were obtained. The program calculated the 
signal - noise ratio, average, standard deviation, 
variable coefficient, Ln standard deviation ratios for the 
calculations. The obtained values are given in Table 5. 
Due to the calculations, the average value of the 
highest tensile shear will be determined with the best 
resulting resolution and the appropriate welding 
parameters. 
 

Tab. 5 Taguchi computing and graphics (Main effects 
for means) 

 
 

Tab. 6 Taguchi computing and graphics (Main 
effects plot for SN rations) 

 
 

Tab. 7 Taguchi computing and graphics (Main effects 
plot for StDevs) 

 
 
The interpretation of the data obtained in the Minitab 
Program as a result of the Taguchi design, provided the 
most suitable weldability parameters which are given in 
Table 6. 
 
The optimum values obtained as a result of the Taguchi 
experiment design were used for welding trials. The 
sheets welded with the optimum parameters are given 
in Table 4. The tensile shear test result applied on the 
sample that was obtained during the welding trial came 
back as 5019.64 N. 
 

 
Fig. 4 Welding sample performed with optimal 

parameters 
 
Conclusıons 
 
2.2 mm 8006 aluminium alloy and 1.2 mm dual phase 
steel DP600 cold metal transfer welding experiments 
were carried out with the Taguchi experiment design. 
As a result of the mechanical examinations, a 
maximum tensile shear value with a current intensity of 
90 ampere, hole diameter of 10 mm, robotic speed of 
1.2 mm/s and gas pressure of 22 bar was reached. 
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The shear value was obtained as 4753.65 N/mm2 
following welding trials carried out with optimum 
parameters that were determined in the Minitab 
Program. The calculated tensile shear value converged 
the real value except 12%. This 12% error in the 
convergence was considered to be caused by 
environmental factors. 
 
It is recommended that 4043 aluminum wire should be 
used for the combination of aluminium 8006 alloy and 
dual phase steel DP600 steel. The welding quality in 
trials carried out with 3xxx series wires were very low. 
 
The sheets should be cleaned with acetone prior to the 
welding of the 8006 alloy and DP600 steel. It is 
recommended that the cleaning procedures should be 
carried out without causing any damage to the 
galvanized plating. Otherwise, low welding quality 
results can be observed. 
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Abstract 
 
EN AW 6063 alloy is one of the most prefferable 
aluminium alloy in 6XXX series. Because of its good 
formability and promising corrosion resistance, 
automobile and construction industries are commonly 
preffering 6063 in extruded sections.  
 
Aluminium extrusion is a temperature effected solid 
state shaping mechanism and its raw material is 
aluminium billets. Aluminium billet is a casting product 
which is produced with DC Casting method. Semi 
continiously casted aluminium billets must be 
homogenisated to be ready to aluminium extrusion 
method. Direct extrusion method uses these 
homogenisated billets to move them out trough the 
dies. To achieve different extruded profile geometries 
different types of dies can be machined. The die 
geometry has got extensive effects on the final 
properties, especially mechanical properties, for 
extruded profiles. 
 
Al-Mg-Si alloys are kind of precipitation hardenable 
alloys. Beside the effects of die geometry, the main 
hardening mechanism is precipitation and this 
precipitation is directly effected by artificial aging 
parameters. These artificial aging parameters can be 
sorted as temperature, time, heating ramp and T4 time 
between quench and artificial aging.  Variations of 
these parameters are effecting mechanical capabilities 
of the materials while effecting the size & shape of 
Mg2Si particles. The diffusion driven precipitation of 
Mg2Si particles can enhance mechanical properties 
with locking of disslocations. 
 
In this study, different temperature and heat treatment 
time combinations were conducted to extruded 6063 
profiles for artificial aging. 12 MN press was used to 
produce specimens and after extrusion specimens 
were cooled with forced air. After rapid cooling 5 days 
delay time after extrusion was applied and then artificial 
aging trials have been started. 
 
160°C and 180°C were selected to use as artificial 
aging temperature and 7 hours was the longest artificial 
aging time. From 1 to 7 hours in every 30 minutes a 
new sample was pulled out from aging furnace. As a 
result of study scheme this investigation process 
occured from 13 different sample with various heat 
treatment time for each aging temperature. 
Investigation studies like hardness measurement and 
microstructural characterization examined with time and 
temperature constants and evaluated both seperately 
and generally with statistical graphs. 
 
Keywords: EN AW 6063, extrusion, artificial aging 
 
 
 
 

1. Introduction 
 
Aluminium is one of the most abundant elements in the 
World which has got unique properties like mechanical 
competency, corrosion resistance and conductivity. 
Due to these unique properties and abundancy, 
aluminium is used in different fields of application 
areas. 
 
Because of the different characteristics of aluminium, it 
can be used as aviation or defence material as well as 
it can be used in construction or architechtural 
materials. Alloying, processing and post processing 
techniques are the key elements that decides the 
conformity of the aluminium material for spesific usage 
areas. 
 
In order to enhance the mechanical properties and 
widen the application areas of aluminium, alloying 
procedures have been done since a few decades. 
While different kinds of alloying elements could be 
added on aluminium alloys, Al-Mg-Si combination is the 
mostly used aluminium alloy for bulk deforming. Al-Mg-
Si series, also called as 6XXX series, are consistituting 
the extensive application areas of aluminium like 
construction, automotive engineering, shipbuilding and 
aviation industries [1]. 
 
6XXX series of aluminium alloys are generally 
deformed with bulk deformation operations like hot 
rolling or extrusion and it is generally known as 
extrudable alloys in commercial literature. As it can be 
understood from its name, aluminium extrusion industry 
is generally working with 6XXX series of aluminium 
alloys due to its less flow stress. Therefore, they are 
classified as easy to extrude alloys on resources [2]. 
 
Mg and Si elements in 6XXX series alloys are forming 
the main precipitation phase Mg2Si and these particles 
are generating the precipitation hardening mechanism 
that is the main driven force for the mechanical 
properties after extrusion & artificial aging. In an alloy 
system that needs to be precipitation hardened, there 
must be a terminal solid solution that has a decreasing 
solid solubility as the temperature decreases. The 
aluminium and Mg2Si phase system shows a 
preicipitatipn hardenable charactheristics as it can be 
seen on Figure 1 [3]. After dissolution, thermally 
controlled processes like artificial aging must be applied 
for preventing the disslocation movement. In order to 
prevent disslocations, precipitation techniques are 
widely using in industry. While, general precipitation 
route for Mg and Si particles could be defined as 
supersaturated solid solution → GP (Guiner Preston) 
Zones → β’’ → β’, industrially economically friend 
artificial aging routes for precipitation needs has been 
defined [4]. These routes could be classified as T5, T6 
and T7. 
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Figure 1 Phase diagram of aluminium & Mg2Si system 

[5] 

While T7 condition is requiring an elevated temperature 
and/or time combinations, the term of T6 is can be 
reffered as solution aged and artificially aged for peak 
hardness. Despite the definition of T6 condition, 
extrusion companies are looking for a solution to 
eliminate the solution aging step and continiue with 
directly aging. EN ISO 755 standart is adressing T5 
condition like, hot proccessing & rapidly cooling & 
artificially aging [6]. In order to provide T6 strength with 
T5 route, artificial aging parameters must be well 
defined. 
 
Extrusion is a technology that requires precise control 
on heat usage. Due to nature of the process excess 
heat also occurs during deformation process with the 
effect of friction forces. Due to this generated heat, 
every process step mustn’t be evaluated independetely. 
Because of these, a holistic design for process 
parameters is an obligatory to provide required strength 
with extrusion methodology. 
 
In this study, different heat treatment procedures was 
applied to extruded EN AW 6063 alloy. To examine the 
effects of heat treatment parameters, materials were 
extruded and aged. After aging operations have 
completed, precise investigation techniques were used. 
 
2. Materials and Methods 

Industrial type casting equipment was used to cast 7” 
billets and these billets were homogenised for a few 
hours on nearly 550°C. After homogenisation operation 
is completed, billets were heated in gas furnace with 
470°C set value to be extruded. A piece of billet to be 
extruded was loaded in to the heated container and 12 
MN press was used to extrude hollow cross sectioned 
profile. 
 
Die exit temperature was measured 520°C with contact 
thermometer and profiles were cooled with air 
quenching. After 2 days of delay time from extrusion, 
profiles were heat treated on 160°C and 180°C to 
enhance mechanical properties with precipitation 

hardening. All heat treatment and production operations 
were given in Figure 2. 
 

 
Figure 2 Heat effected processes during production 

Heat treatment applications were done in Nabertherm 
laboratory type furnace on 160°C and 180°C. 
Specimens that are heat treated as their procedures 
are given in Table 1, were prepared for metallographic 
analysis. Preparation route was grinding with 180, 320, 
500, 1200 and 2400 grit abrasive papers and two step 
polishing, after SEM & EDS analysis on Zeiss EVO MA 
015 electron microscope, polished samples were 
electroetched for grain boundry analysis on Zeiss 
Optical Microscope. For mechanical characterisation 
tensile test was performed with Zwick Universal Tensile 
Testing Machine. Mechanical characterisation was also 
correleated with portable hardness measurement with 
Webster apparatus. 

Table 1 Heat treatment procedures as a combination of 
temperature and time 

Temperature Time 

160°C 1 to 7 hour with 30 
minutes interval 180°C 

3. Results and Discussions 

The chemical composition of casted billet has got a 
sharp effect on the later properties of processed 
material. In order to examine the effect of chemical 
composition, optical emission spectroscopy analysis 
was done. As a nature of the chemical composition 
limits of the EN AW 6063 alloy, nearly balanced Mg/Si 
ratio was preffered as it can be seen on Table 2. 
 

Table 2 Chemical composition of extruded EN AW 
6063 alloyed billet. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
0,55 0,22 0,01 0,07 0,53 0,01 0,01 0,02 
 
With the effect of chemical composition, different  
preicipitates can be occur on 6XXX series of aluminium 
alloys. Fe-Mn-Si based intermetallics are one of the 
preicipitates of 6XXX series and it is the most coarse 
one that could be seen with conventional microscopy 
techniques. On the Figure 5 the coarse Fe-Mn-Si based 
intermetallics could be seen. While coarse Mg2Si grains 
could be seen on grain boundries, main precipitation 
phase of β particles can’t be examined with optical 
microscope or SEM analysis. 
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Figure 3 Optical microscope images of profiles that 

were heat treated on 160°C 

 
Figure 4 Optical microscope images of profiles that 

were heat treated on 180°C 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

261



 
Figure 5 SEM Image of extruded alloy 

On the Figure 5 the extruded and non heat treated 
specimens cross section was investigated. Coarse Fe-
Mn-Si (White colored) particles were detected from 
EDS analysis. While coarse Fe-Mn-Si intermetallics 
could be seen on optical microscope analysis, finer 
Mg2Si preicipitates that are generally located on grain 
boundries couldn’t be seemed on optical microscope. 
Optical microscope analysis results of heat treatment 
trial were given in Figure 3 and Figure 4 (for 160°C and 
180°C). 

From Figure 3 and Figure 4 it could be understood that 
the microstructures aren’t effected dramatically after 
heat treatment operations. It’s clear that the amount of 
coarse Fe-Mn-Si particles aren’t growing or increasing 
with heat treatment duration. This result is adressing 
that the excess Fe atoms that are above the limit of 
maximum solubility of aluminium are generating the Fe-
Mn-Si intermetallics and these intermetallics couldn’t be 
changed with the effect of artificial aging dedicated heat 
treatment applications.  

Also, artificial aging dedicated heat treatment 
operations aren’t effecting the microstructure of 
extruded material. More effective inputs that is 
changing the microstructure for heat treatable 
aluminium alloys, rather than artificial aging operations, 
are deformation rate and deformation temperature. 
While the recrystallised and equaxied surface grains 
are growing slightly with increasing heat treatment 
duration, it could be evaluated as tollerable compared 
to other effecting parameters. Also, the whole 
structures are seemed more recrystallised than a 
fibrous structure, with the effect of lacking alloying 
elements. 

 
Figure 6 Tensile test results of heat treated profiles on 

various temperature and time combinations 

As it can be seen on Figure 6 mechanical properties 
are increasing on elevated heat treatment durations. It 

is also correleated with Webster hardness 
measurement. The results, that are given on Figure 7,  
of the hardness measurement is quite similar with 
tensile test results and values are also increasing with 
increasing heat treatment duration. Both results are 
showing that any overaging performance couldn’t be 
seemed on neither 160°C nor 180°C between 1 to 7 
hours. These can be result of relatively lower heat 
treatment temperatures. 

 
Figure 7 Hardness measurement results with changing 

temperature and time combinations 

4. Conclusion 

With the motivation of determining the appropriate heat 
treatment parameters for extruded EN AW 6063 alloy to 
obtain suitable mechanical properties, experimental 
and characterisation studies have been conducted. 
Two different heat treatment temperature was selected 
to achieve final mechanical properties according to 
industrial needs. 180°C was selected for obtaining 
highly strengthful 6063 alloy and 160°C was selected to 
provide moderately strengthful alloy combination. 

Results show that Mg2Si precipitations are the driven 
force for main strengthing mechanism on extruded EN 
AW 6063 alloys and microstructures of specimens 
aren’t effected from changing heat treatment 
parameters. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, 6xxx serisi içerisinde işlenebilme 
kabiliyeti yüksek Al-Mg-Si-Cu (6061) alaşımının farklı 
kimyasal kompozisyonlara sahip alaşımları öncelikle 
direk katılaşma yöntemi kullanılarak billet formunda 
dökülmüştür. Homojenizasyon işlemi uygulanmış 
billetlerin mikroyapı incelenmesi optik mikroskop ve 
SEM’de yapılmıştır. Ekstrüzyon tekniği ile dikdörtgen 
prizması formunda bar profil elde edilmiştir. Profillere 
farklı süre (2 – 12 saat) ve sıcaklıklarda (160 – 200 °C) 
ısıl işleme tabi tutulmuştur. Elde edilen numunelerin 
mekanik özelliklerindeki değişimleri incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: 6061, alüminyum, ısıl işlem 
 
Abstract 
 
In this study, Al-Mg-Si-Cu (6061) alloy which have high 
machinability in the 6xxx series billets that has different 
chemical composition were casted by using direct chill 
casting method. The microstructure of the billets before 
and after homogenization investigated with optic 
microscope and SEM. Rectangular shape profiles 
produced with extrusion technique. Profiles were heat 
treated at different time (2 - 12 hours) and temperatures 
(160 - 200 ° C). The changes in the mechanical 
properties of the samples were investigated and 
compared. 
 
Keywords: 6061, aluminum, heat treatment 
 
1. Giriş 
 
6xxx serisi ısıl işlem ile sertleştirilebilir alüminyum 
alaşımları (Al-Mg-Si) orta yükseklikteki mekanik 
özellikleri ve iyi korozyon dayanımları sayesinde 
yapısal, mimari, denizcilik, makine ve proses 
ekipmanlarında oldukça kullanımı bulunmaktadır [1-4].  

Mekanik özellikler alaşımın kimyasal kompozisyonuna 
bağlı olduğu kadar yapılan ısıl işlem sıcaklığı ve süresi 
ile de orantılıdır. İğnesel yapılı β’’ fazı (Mg2Si) Al-Mg-Si 
alaşımlarında sertleştirme görevini gören baskın fazdır. 
Yapı içerisine bakırın eklenmesi ile çökelti yapısını 
iyileştirir ve yarı kararlı olan Q’ fazının (AlMgSiCu) 
oluşmasını sağlarken sertliğin artmasına katkı sağlar 
[5]. Çökelti fazları yaşlandırma işlemi sırasında 
dislokasyon hareketini engelleyecek şekilde 

konumlanmaları sayesinde mukavemet artışı sağlar. Al-
Mg-Si alaşımlarında çökelti sertleşmesi süreci [6-7]: 

SSSS  GP  β’’  β’  β-Mg2Si               (1) 

SSSS aşırı doymuş katı çözeltiyi, GP ise Guinier-
Preston bölgelerini temsil etmektedir. Ravi, Wolverton 
ve diğer kişiler GP bölgeleri ve çökelti oluşum süreci 
üzerine çalışmalar yapmıştır [7-14]. Akademik 
çalışmalar incelendiğinde 6xxx serisi alüminyum 
alaşımlarının T6 termik kondisyonları ince çökelti 
fazlarına sahip olduğu ve <100> yönlenmesinde β’’ faz 
yapısı olduğu belirlenmiştir [8-11, 15-16].  

6061 alüminyum alaşımı iyi işlenebilme, korozyon 
direnci ve orta yükseklikteki mukavemeti sayesinde 
yapısal parçalarda tercih edilmektedir. Doğal 
yaşlanması ile ilgili çalışmalar [17-18] ve pik yaşlanma 
ile ilgili çalışmalar [19] literatürde çalışılmıştır.  

2. Malzeme ve Yöntem 
 
Bu çalışmada, EN 573-3 standardında 6061 alaşım 
kimyasal kompozisyonu aralığında kalan iki farklı 
kimyasal kompozisyona sahip billet direkt katılaşma 
yöntemi kullanılarak ASAŞ Alüminyum Prototip Billet 
Üretim Tesisi’nde 355 mm / 14 inç çapında üretilmiştir. 
Kimyasal bileşim kontrolü ARLTM 3460 marka ve 
modeldeki optik emisyon spektrometresi ile yapılmıştır. 
Billetlerden alınan numuneler homojenizasyon öncesi 
ve sonrasında Zeiss Axio Scope A1 Vario marka ve 
modeli optik mikroskop ve Zeiss EVO MA15 marka 
modelinde SEM (taramalı elektron mikroskobu) 
cihazında incelenmiştir. SEM incelemeleri sırasında 
EDS ile belirlenen fazlara EDS analizi yapılmıştır. 
Homojen öncesi ve sonrası numunelere Linseis marka 
ve PT1600 model Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 
(DSC) cihazı ile termal karakter (ısıl davranış) analizi 
yapılmıştır. Ekstrüzyon tekniği kullanılarak dikdörtgenler 
prizması şeklinde üretilen profiller 530 °C’de iki saat 
solüsyona alınmış, oda sıcaklığında (25 °C) su ile 
soğutma işlemi yapılmış ve sonrasında 160 – 200 °C 
aralığında 2 – 12 saat boyunca yaşlandırma işlemine 
tabi tutulmuştur. Yaşlandırma işlemi sonrasında 
profillerde Brinell sertlik ölçümü EMCO TEST M4C 025 
G3M ile yapılmış ve CNC torna kullanılarak çekme 
numuneleri hazırlanmıştır. Çekme testi Zwick / Roell 
Z250 modelinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar elde 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile mekanik özelliklerin 
değişimi incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan 
6061 alaşımlarına ait kimyasal kompozisyonlar Çizelge 
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1’de paylaşılmıştır. Sıcaklık ve zamana göre deney 
planı Şekil 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. 6061 alaşımlarının kimyasal kompozisyonları 

Alaşım Si Fe Cu Mg Ti Cr 
6061-1 0.63 0.26 0.24 0.853 0.02 0.05 
6061-2 0.73 0.24 0.30 1.039 0.07 0.32 

 
Şekil 1. Deneyler sırasında uygulanan proseslerin 

sıcaklık ve zamana göre akış diyagramı 

3. Sonuçlar 

3.1 DSC Sonuçları 

6061-2 nolu alaşımdan döküm ve homojenizasyon 
prosesleri sonrasında numune alınarak DSC analizi 
yapılmıştır. Sonuçlar Şekil 2’de paylaşılmıştır. Sonuçlar 
incelendiğinde homojenizasyon sonrasında yapılan 
DSC analizinde malzemenin solidüs sıcaklığı döküm 
sonrasına göre 5 °C fazla belirlenmiştir. Bu durumun 
temel nedeni, homojenizasyon işlemi sırasında β-
AlFeMnSi fazlarının α-AlFeMnSi fazına dönüşümünün 
büyük oranda olduğunu göstermektedir. α fazının 
ergime sıcaklığı β fazının ergime sıcaklığıyla 
kıyaslandığında daha yüksek olduğu için 
homojenizasyon işleminin uygun olduğu belirlenmiştir.  

 
Şekil 2. 6061-2 alaşımının döküm ve homojenizasyon 

sonrası DSC analiz sonucu (siyah: döküm sonrası, 
kırmızı: homojenizasyon sonrası) 

 
 

3.2. Optik Mikroskop Sonuçları 

Direkt katılaşma döküm yöntemi ile üretilmiş billetten 
döküm ve homojenizasyon sonrasında dilim numune 
alınarak optik mikroskop incelenmesi için uygun 
işlemler yapılmıştır. Optik mikroskop incelemeleri dilim 

numunenin hem kenar hem de orta bölgelerinden 
alınan numunelere yapılmıştır. Homojenizasyon işlemi 
özellikle döküm sırasındaki hızlı soğutma nedeniyle 
tane sınırlarında çökelen intermetalik fazların stabil hale 
dönüşümlerinin sağlanması ve çökelti fazlarının ise 
yapıya homojen olarak dağılmasının sağlanması 
amacıyla yapılmaktadır.  

Döküm sonrası Homojenizasyon sonrası 

  

  
Şekil 3. Döküm ve homojenizasyon sonrası optik 

mikroskop incelemeleri (%5 HF) 
 

Şekil 3’de döküm sonrasındaki optik mikroskop 
görsellerinde β - AlMnFeSi intermetalik fazları çizgisel / 
düzlemsel olarak görülmektedir. Β fazının 
homojenizasyon işlemi sonrasında α fazına dönüşmesi 
ile noktasal ve yuvarlak form aldığı literatür 
çalışmalarında belirlenmiştir [6-7].  
 
İki alaşım arasında kimyasal kompozisyonları arasında 
büyük oranda fark olmadığı için mikroyapı ve SEM/EDS 
analizleri sırasında bariz farklara rastlanmamıştır.  

 
Döküm sonrası Homojenizasyon sonrası 

  

  
Şekil 4. Döküm ve homojenizasyon sonrası optik 

mikroskop incelemeleri (polarize) 
 

Şekil 4 incelendiğinde billetin ortasından alınan 
numunelerin tane boyutlarının kenardan alınanlara göre 
daha büyük olduğu görülmektedir. Bu durum silindirik 
formda bulunan billetin döküm işlemi sırasında hızlı 
soğutulması sırasında dış kısmının daha hızlı 
soğumasından kaynaklanmaktadır. Döküm sonrasında 

Orta Orta 

Kenar Kenar 

Orta Orta 

Kenar Kenar 
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kenar ve orta kısımlardan alınmış numunenin polarize 
görüntülerinde dentritik yapılar (segregasyon) 
görülmektedir. Homojenizyon işlemi sonrasında ise bu 
yapıların azaldığı görülmektedir.  
 
3.3. SEM – EDS Sonuçları 

Şekil 5 incelendiğinde Al-Fe-Mn-Si içeren intermetalik 
fazların yapı içerisinde açık gri renkli olduğu 
görülmüştür. Siyah renkli fazların ise çökelti 
sertleşmesini sağlayan Mg2Si fazı olduğu belirlenmiştir. 
Alaşım içerisindeki bakır ve kromun katı eriyik çözelti 
oluşturarak alüminyum matris içerisinde homojen bir 
şekilde dağıldığı gözlemlenmiştir.  
 

 
Şekil 5. 6061-2 alaşımının homojenizasyon sonrası 

SEM harita görüntüsü 
 

Şekil 6’daki döküm öncesi SEM sonucu incelendiğinde 
yapıda boşluk belirlenmiştir. Bu durum prototip döküm 
tesisinde seramik köpük filtrenin kullanıldığı derin 
yataklı filtre kutusunun olmamasından 
kaynaklanmaktadır.  

Şekil 7’de intermetalik fazların homojenizasyon işlemi 
öncesinde ağ yapısı formunda ve yoğun bir şekilde 
yapıda bulunduğu, homojenizasyon işlemi sonrasında 
ise boyutlarında küçülme ve yapıya dağıldıkları 
görülmektedir.  

 
Şekil 6. SEM inceleme sonuçları (a – döküm sonrası, b 

– homojenizasyon sonrası, 400X) 
 

 
Şekil 7. SEM inceleme sonuçları (a – döküm sonrası, b 

– homojenizasyon sonrası, 1000X) 
 

3.4. Sertlik ve Çekme Testi Sonuçları 

Yaşlandırma işlemi sonrasında mekanik özelliklerin 
belirlenmesi için rod profillerin öncelikle Brinell sertlik 
değerleri kontrol edilmiştir. 6061-1 ve 6061-2 
alaşımlarının sertlik ölçüm sonuçları Şekil 8 – 9’da 
verilmiştir. Sertlik ölçümleri sonrasında DIN EN 50125 
standardına uygun çekme testi numunesi hazırlanarak 
EN ISO 6892-1 standardına uygun olacak şekilde 
çekme testleri gerçekleştirilmiştir. 6061-1 alaşımının 
160 – 200 °C ve 2 – 12 saat aralığında yapılan 
yaşlandırma işlemleri sonrasındaki çekme testi 
sonuçları Şekil 10 – 11’de, 6061-2 alaşımının sonuçları 
Şekil 12 – 13’de ve 6061 – 1 ve 6061 – 2 alaşımlarının 
180 ve 200 °C’deki çekme testi sonuç karşılaştırmaları 
Şekil 14 – 17’de paylaşılmıştır.  

Sertlik ölçümleri dikdörtgenler prizması şeklindeki bar 
profilin iki kenar ve merkezinden olmak üzere üç 
noktadan yapılmış ve ortalama alınmıştır. Sertlik ölçüm 
sonuçları incelendiğinde çekme testi sonuçları ile 
benzer olduğu görülmektedir. 

6061-1 alaşımının 190 °C’ye kadar artan süreyle birlikte 
akma ve çekme mukavemetlerindeki artış devam 
etmektedir. 6061-2 alaşımının mekanik özellikleri 170 
°C’de artan süre ile birlikte artış gösterirken diğer 
sıcaklıklarda belli bir süreye kadar artmakta ve 
sonrasında ise azalmaya başlamaktadır. Bu durum yapı 
içerisinde bulunan magnezyum elementinin fazla 
olmasından kaynaklanmaktadır. 6061 alaşımı içerisinde 
çökelti sertleşmesi sağlayan faz Mg2Si fazıdır. 6061-1 
alaşımında Mg2Si fazı oluşması sonrasında kalan 
magnezyum atomlarının sayısı 6061-2 alaşımına 
nazaran daha azdır. Bu durum sıcaklıktan daha az 
etkilenmesine neden olmaktadır. Ayrıca krom 
elementinin 6061-2 alaşımında olması GP (Guinier 
Preston) sıcaklığını aşağıya çekere daha düşük 
sıcaklıklarda yaşlanmasına neden olmaktadır.  
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Şekil 8. 6061-1 alaşımının farklı sıcaklık ve süreler için 

Brinell sertlik sonuçları 

 
Şekil 9. 6061-2 alaşımının farklı sıcaklık ve süreler için 

Brinell sertlik sonuçları 

 
Şekil 10. 6061-1 alaşımının sıcaklık ve zamana bağlı 

akma mukavemeti değişimi 

 
Şekil 11. 6061-1 alaşımının sıcaklık ve zamana bağlı 

çekme mukavemeti değişimi 

 
Şekil 12. 6061-2 alaşımının sıcaklık ve zamana bağlı 

akma mukavemeti değişimi 
 

 
Şekil 13. 6061-2 alaşımının sıcaklık ve zamana bağlı 

çekme mukavemeti değişimi 
 

 
Şekil 14. 180 °C 6061-1 ve 6061-2 alaşımlarının akma 

mukavemetleri karşılaştırması 

 
Şekil 15. 180 °C 6061-1 ve 6061-2 alaşımlarının çekme 

mukavemetleri karşılaştırması 
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Şekil 16. 200 °C 6061-1 ve 6061-2 alaşımlarının akma 

mukavemetleri karşılaştırması 

 
Şekil 17. 200 °C 6061-1 ve 6061-2 alaşımlarının çekme 

mukavemetleri karşılaştırması 

4. Tartışma ve Yorumlar 

Bu çalışmada 6061 alüminyum alaşımının iki farklı 
kimyasal kompozisyonu direkt katılaşma döküm 
yöntemi kullanılarak billet formunda üretilmiş, 
homojenizasyon işlemi yapılmış, ekstrüzyon tekniği ile 
rod profil şeklinde elde edilmiştir. Rod profillerin 
solüsyona alma işlemi sonrasında farklı sıcaklıklarda 
yaşlandırmaya tabi tutularak mekanik özellikleri 
kıyaslanmıştır. Mikroyapı incelemeleri sırasında 
intermetalik fazların dönüşümünün tamamlanarak 
çökelti fazlarının homojen dağılımı sağlandığı 
belirlenmiştir. 6061-2 alaşımının aşırı yaşlanmaya 
başladığı sıcaklığın 6061-1 alaşımından daha düşük 
olduğu gözlemlenmiştir. Mekanik özelliklerin 190 °C’ye 
kadar artan süre ile birlikte arttığı, 200 °C sıcaklığında 
se 2 saatlik süreden sonra azalmaya ve aşırı 
yaşlanmaya başladığı çekme testi sonuçları ile 
belirlenmiştir. İki alaşım içinde kısa zamanda yüksek 
mekanik özellikler istendiği durumlarda 200 °C’de 2 
saat yaşlandırma işlemi yapılması yeterli olduğu 
görülmüştür. Mekanik özellikleri etkileyen parametreler 
arasında sıcaklığın süreye nazaran daha etkili olduğu 
görülmüştür. 

Teşekkür 

Çalışmalar sırasında, malzemelerin seçilmesi, 
manipülasyonu ve metalografik incelemeler için 
numune hazırlanması sürecinde yardımcı olan Serkan 
Özcan’a, çekme deneyleri sırasındaki emekleri için 
Özcan Yıldız ve Berk Yörüker’e teşekkür ederiz.   
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Investigation of Extrusion Die Foot and Process Parameters 
Affecting Longitudinal Welding Quality of Profiles Produced by 

Aluminum Extrusion Method 

Alüminyum Ekstrüzyon Metoduyla Üretilmiş Profillerin, Boyuna 
Dikiş Kalitesini Etkileyen Kalıp Ayak ve Proses Parametrelerinin 

İncelenmesi 

Özet 

Bu çalışmada, kalıp ayak formunun, ekstrüzyon hızının 
ve billet sıcaklığının etkisi QForm alüminyum 
ekstrüzyon simülasyon programı ile incelenmiştir. 
Yapılan incelemelerin doğruluğunun tespiti için 
simülasyonda kullanılan kalıbın imalatı gerçekleştirilmiş 
ve simülasyon parametreleri ile 55MN alüminyum 
ekstrüzyon presinde test üretimleri yapılmıştır. Yapılan 
üretimden alınan numuneler ile mekanik ve 
metalografik testler yapılarak sonuçlar simülasyon 
sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, ayak 
formunun ve ekstrüzyon parametrelerinin kaynama 
kalitesi üzerine etkisi tespit edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Alüminyum Ekstrüzyon,Kaynama 
kalitesi,Qform 

Abstract 

In this study, the effect of die foot form, extrusion speed 
and billet temperature was investigated with QForm 
aluminum extrusion simulation program. In order to 
determine the accuracy of the investigations, the mold 
used in the simulation was manufactured and the test 
parameters were made in the 55MN aluminum 
extrusion press with simulation parameters. Mechanical 
and metallographic tests were performed with the 
samples taken from the production and the results were 
compared with the results of the simulation. As a result, 
the effect of foot form and extrusion parameters on the 
boiling quality was determined. 
Keywords:Aluminium extrusion, Welding Quality,qform 

1. Giriş

İleri ekstrüzyon işlemi genel olarak billet adı verilen 
metal bir bloğun basma kuvveti etkisiyle kendisinden 
daha küçük kesitli bir kalıp boşluğundan akmasının 
sağlandığı bir plastik şekillendirme yöntemidir. 
Ekstrüzyon işlemi, kullanılan alaşıma ve işlemin yapılış 
şekline bağlı olarak yüksek sıcaklıkta veya ortam 
sıcaklığında yapılabilmektedir. Sıcak ekstrüzyon da, 
biyet işlem öncesi ısıtıldığından şekil değiştirme daha 
kolay sağlanabilmektedir [2]. 
Raylı sistemler, taşımacılık, havacılık, savunma sanayi, 
makine ve inşaat sektörlerinde yaygın kullanım alanına 
sahip olan yapısal alüminyum profiller özellikle raylı 
sistemlerde kaynaklı birleştirmelerin yerine daha büyük 
profiller tasarlanmaktadır. Bu profillerin ekstrüzyon 
kalıplarının tasarım ve imalatında tecrübe ve tekrarlı 
test üretimleri ile doğru ürün alınmaktadır. Tasarımı 

yapılmış olan kalıpların ekstrüzyon prosesinde çeşitli 
parametreler ile denemeleri yapılmaktadır. Eğer 
tasarımı ve ekstrüzyon parametreleri uygun olmayan bir 
üretim yapılırsa, çıkan ürünlerde ekstrüzyon kusurları 
meydana gelmekte ve büyük maliyetlere yol 
açmaktadır. 
Ekstrüzyon prosesinin doğası gereği içi boş profillerin 
üretiminde ortaya çıkan ve ingilizcede "weld seam, solid 
kissing, longitutional welding" olarak adlandırılan ve 
profilde katı duvarların birleşmesi sonucu ortaya çıkan 
ara yüzeylerdir. Bu ara yüzeylerin birbirine 
birleşmesi/kaynaması profilin mekanik dayanımı için 
oldukça önemlidir. Profillerdeki kaynama kalitesi kalıp 
parametreleri ve ekstrüzyon proses parametreleri 
önemlidir.(a 
Günümüz teknolojisinde test üretimlerini minumuma 
indirecek zaman ve maliyet kazancı sağlayacak 
simülasyon programları geliştirilmiştir. Bunlardan 
sektörde önemli paya sahip olan QForm alüminyum 
ekstrüzyon simülasyon programıyla tasarımı yapılan 
kalıpların sonlu elemanlar analiz metodu ile 
matematiksel çözümleme yapılmaktadır. Bu program 
sayesinde profilin kalıptan çıkış formunu, profilin 
üzerindeki hız, sıcaklık, gerilme farklılıklarını, kalıp 
üzerinde oluşan gerilme ve esnemeleri rahatlıkla 
görebilir. Buradan almış olduğumuz veriler ışığında 
kalıbı üretimi yapılmadan revize ederek tekrar 
simülasyon yapılarak bir optimizasyon döngüsü 
oluşturulur. Simülasyon sonuçlarında en uygun form 
elde edildikten sonra kalıp imalatına başlanır ve 
simülasyonda kullanılan parametreler gerçek hayata 
aktarılır ve üretimler maksimum verim ile 
gerçekleştirilmiş olur. 
Azad-Noorani vd. fea analiz yöntemi ile yapmış 
oldukları çalışmada 2 farklı girişli kalıpları mukayese 
etmiş ve bu eğrisel girişli kalıpların konik girişli kalıplara 
nazaran %12 daha düşük ekstrüzyon basıncana ihtiyaç 
duyulduğu tespit edilmiştir[4]. Sedat Bingöl ‘ün 2016 
yılında yapmış olduğu çalışmada kalıp girişinin 
ekstrüzyon edilebilirlik üzerine etkisi incelenmiş ve iç 
bükey kalıp tasarımı kullanılarak yapılan simülasyon 
çalışmalarında efektif gerilmenin diğer kalıp çeşitlerine 
nazaran daha az olduğu görülmüş ve bu tasarımın 
uygulanması avantaj sağlanacağı görülmüştür. Xing Lu 
ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada (2015) 
ekstrüzyon proses parametrelerini değiştirerek 
kaynama kalitesi incelenmiştir. [2] 
Yapılan bu çalışmada, bir sonlu elemanlar analiz 
programı olan QForm alüminyum ekstrüzyon 
simülasyon programı kullanılarak 3 farklı billet 
sıcaklığının ve 3 farklı ekstrüzyon hızı ve 2 farklı ayak 
formunun kaynama kalitesine etkisi incelenmiştir. 

Murat KONARa, Mehmet Buğra GÜNERa, Salim ASLANLARb, Erdinç İLHANb

aASAŞ Alüminyum San.Tic. A.Ş., Sakarya, Türkiye, E-posta: murat.konar@asastr.com
bSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, E-posta: aslanlar@sakarya.edu.tr

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

269



2. Modelleme 
 
Çalışmamız kapsamında kullanılacak olan profil ve 
kalıp tasarımı Solidworks programı kullanılarak katı 
modeli oluşturulmuştur. Ekstrüzyon simülasyonu için 
tercih edilen QForm alüminyum ekstrüzyon simülasyon 
programı farklı ekstrüzyon parametreleri için 
kullanılmıştır. Ekstrüzyon kalıp imalatı için geleneksel 
yöntemler kullanılmıştır. 
Solidworks programı üzerinde oluşturulan profilin teknik 
resmi şekil 1 de görülmektedir. Aynı şekilde katı modeli 
oluşturulan 3 boyutlu kalıp şekil 2 ve şekil 3 de 
görülmektedir. 2 farklı Kalıp ayak formunun tasarımları 
şekil 3 ve 4’de görülmektedir. Solidworks programına 
step formatında kaydedilerek QForm alüminyum 
ekstrüzyon simülasyon programına aktarılmıştır. 
Kaynama kalitesinin en sık karşılaşıldığı alüminyum 
alaşım olan AA6082 alaşımı ekstrüzyon simülasyonu 
için seçilmiştir. 
 
 

 
Şekil 1 Profil teknik resmi 

 

 
Şekil 2 Kalıp arkası görünüşü 

 
 

Şekil 3 Kalıp önü görünüşü 
 
 

 
 

Şekil 4 1.Ayak geometrisi 

 
 

 
Şekil 5 2.Ayak geometrisi 

Alüminyum ekstrüzyon işleminde genellikle 
deformasyon ve sürtünmelerden dolayı oluşan sıcaklık 
artışı, bir yandan malzemenin akma dayanımını 
düşürerek deformasyon işlemini kolaylaştırırken öte 
yandan metalin ergime sıcaklığı göz önüne alındığın da 
bu durum ekstrüzyon işleminin riskli olmasına sebep 
olmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda alüminyum 
alaşımları için başlangıç billet sıcaklığı 450-500 °C 
alınırken ekstrüzyon ve kalıp takımlarının sıcaklığı 30-
40 °C düşük alınmasına özen gösterilir. 
Bu çalışma kapsamında kalıp ve kalıp takımı 
malzemeleri H13 takım çeliği tercih edilmiş ve 
modelleme esnasında rijit eleman olarak tayin 
edilmiştir. Kullanılan billet çapı 355mm, billet boyu 
1100mm, kalıp sıcaklığı 450 °C Bolster sıcaklığı 20°C, 
container 450°C ve ram sıcaklığı 460°C olarak 
simülasyon şartları alınmıştır. Kaynama problemin en 
çok görüldüğü alaşım olan AA 6082 alaşımı seçilmiştir. 
QForm alüminyum ekstrüzyon simülasyon program 
sonuçlarının gerçeğe yakınsaması amaçlı alüminyumun 
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aktığı hacimde ve kalıp geometrisinde daha yoğun ağ 
yapısı uygulanmıştır. Şekil 6 ve 7 de uygulanan mesh 
yapısı görülmektedir. 
 

 
Şekil 6 Kalıp iç hacmi mesh 

 

 
Şekil 7 Kalıp ve kalıp takımı mesh yapısı 

 
QForm alüminyum ekstrüzyon simülasyon programında 
denenmek üzere deney planı oluşturulmuştur. Tablo 1 
de test planı verilmiştir. Belirtilen bu bilgiler simülasyon 
sınır şartları olarak girildikten sonra sonlu elemanlar 
analizlerin başlatılması için gerekli database 
oluşturulmuştur. Simülasyon programında kullanılan 
şartların aynısı ekstrüzyon deneme üretiminde de 
kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında 10 farklı 
simülasyon gerçekleştirilmiştir. Simülasyon  
programında kullanılan parametreler ile 55 MN ’luk 
preste test üretimleri yapılmış ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 
 
Çizelge 1 Simülasyon Parametreleri 
 

No Billet 
sıcaklığı 

Hız Ayak Açısı 

1 480°C 133 mm/sn 80 ° 
2 500°C 133 mm/sn 80 ° 
3 520°C 133 mm/sn 80 ° 
4 480°C 100 mm/sn 80 ° 
5 480°C 166 mm/sn 80 ° 
6 480°C 133 mm/sn 30 ° 
7 500°C 133 mm/sn 30 ° 
8 520°C 133 mm/sn 30 ° 
9 480°C 100 mm/sn 30 ° 

10 480°C 166 mm/sn 30 ° 
 
 
 
 
 

3. Sonuçlar ve Tartışmalar 
 
QForm alüminyum ekstrüzyon simülasyon programında 
10 farklı analiz yapılmış ve farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Alüminyum billet kalıp arkasında yüklenip 
ekstrüzyon basıncı ile gözle ayrılıp kalıp ayaklarının 
ucundan tekrar birleşmektedir. Bu birleşmenin yüksek 
mukavemet sağlaması için belirli şartların oluşması 
gerekmektedir. Bunlardan biri kalıp ayak formudur. Test 
planında belirtilen 2 farklı kalıp ayağı formunun 
alüminyumun akışı sırasında oluşturduğu ölü bölgelerin 
tespiti yapılmıştır. Şekilde 8 de 80 °lik ayakucuna sahip 
kalıbın ölü bölgesi görünmektedir 
 

 
Şekil 8 Kalıp ayakucu 80° ve oluşan ölü bölge 

 
Simülasyon çalışmalarında kullanmış olduğumuz 
ayakucu açısı azaltıldığında alüminyum ayakucunda 
oluşturmuş olduğu ölü bölgenin azaldığı görülmüştür. 
Kalıp ayakucu 30° derece olduğunda oluşan ölü bölge 
şekil 9 da görülmektedir. 
 

 
Şekil 9 Kalıp ayakucu 30° ve oluşan ölü bölge 

 
İdeal bir boyuna kaynamanın oluşması için kalıp 
ayakucunda birleşen malzemenin sıcaklık ve ortalama 
gerilmeleri önem arz etmektedir. Ayakucundan 
kaynama odasının sonuna kadar olan bölgede bu 
kaynama olayı gerçekleşmektedir. Simülasyon 
programları bize kaynama kalitesi ile ilgili bir veri 
oluşturmadığı için kaynama odası boyunca sıcaklık, 
ortalama gerilme değerleri 5mm aralıklar ile 
ölçülmüştür. Kaynama odasında kaynak dikişi boyunca 
ölçümü şekil 10 da gösterilmiştir. 
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Şekil 10 Kaynama odası sıcaklık değişimi 

 
Simülasyon programı üzerinden ölçümü yapılan 
sıcaklık değerleri tablo 2 de görülmektedir. Sıcaklık 
değişimleri dikkate alındığından kalıp ayakucunda billet 
sıcaklığından 18-20° gözlerin içinde sürtünmelerden 
dolayı ısındığı tespit edilmiştir. Kaynama odası 
boyunda oluşan basınç ve sürtünmelerden dolayı 20° 
civarında sıcaklık artışı olduğu tespit edilmiştir.  
Çalışma kapsamında yapılan analizlerde iyi bir 
kaynamanın tespit edilmesi ve bunun gerçek test 
üretimleri sonuçları ile karşılaştırılması için kaynama 
odasında 5mm aralıkla kaynak dikişinde oluşan 
ortalama gerilme değerleri ölçülmüştür. Şekil 11 de 
kaynama odasında kaynama dikişi boyunca oluşan 
ortalama gerilme değerleri ölçülmüştür. 
 

 
Şekil 11 Kaynama odası ortalama gerilme değişimi 

 
Yürütülen simülasyon çalışmalarının sonuçları gerçek 
üretimler ile karşılaştırılması yapılarak kaynama kalitesi 
etki eden parametrelerin tespiti yapılmıştır. Simülasyon 
programında kullanmış olduğumuz 2 farklı ayak ölçüsü 
ile toplam 10 adet test üretimi yapılmıştır. Üretimi 
yapılan kalıp imalat resmi şekil 12 de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 12 Kalıp İmalat Resmi 
 

 

Çizelge 2 Kaynama Odasındaki Sıcaklık Değişimi. 
 

No Ayak 
bitiş 
0mm 

5mm 20mm 35mm 

1 506,4 508,3 516,2 538 
2 506,5 508,6 516,4 538,3 
3 506,9 509,0 516,8 538,6 
4 497,2 499,0 506,1 525,4 
5 512,7 515,0 523,3 547,2 
6 501,6 503,5 510,1 533,5 
7 502,3 503,1 510,2 533 
8 506,9 509,0 516,8 538,6 
9 493,5 495,1 501,1 521,2 

10 507,7 509,5 516,4 542,4 
 
Çizelge 3 Kaynama Odasındaki Ortalama Gerilme 
Değişimi. 
 

No Ayak 
bitiş 
0mm 

5mm 20mm 35mm 

1 133,4 129,4 112,7 19,5 
2 128,6 129,6 112,9 19,9 
3 129,4 129,1 112,5 21,9 
4 128,9 130 114,0 20,5 
5 129,5 129,1 112,3 20,6 
6 134,9 132,9 126,7 29,2 
7 125,4 134,4 124,1 29,4 
8 129,4 129,1 112,5 21,5 
9 132,9 133,8 124,3 30,4 

10 124,9 134,6 126,3 29,4 
 
Malzeme şekil değiştirme enerjisinin büyük bit 
bölümünü ısıya dönüştürmektedir. Ekstrüzyon 
işleminde sıcaklık en önemli parametrelerden biridir. 
Sıcaklık yükseldiğinde malzemenin akma dayanımı 
düşmekte ve bu nedenle şekil verme işlemi de 
kolaylaşmaktadır (akaret). Boyuna kaynama kalitesinde 
en önemli parametrelerden biride billet sıcaklığı, kalıp 
gözleri içindeki alüminyumun sıcaklığı ve profil çıkış 
sıcaklığıdır. Tablo 4 te yapılan deneme üretimlerinde 
profil çıkış sıcaklığı termokulp ile ölçümleri yapılmıştır. 
 
 

No Bilet 
sıcaklığı 

Hız 
(mm/sn) 

Ayak 
Açısı 

Ekstrüzyon 
Profil Çıkış 
Sıcaklığı 

1 480°C 133 80 ° 490 
2 500°C 133 80 ° 520 
3 520°C 133 80 ° 530 
4 480°C 100 80 ° 495 
5 480°C 166 80 ° 510 
6 480°C 133 30 ° 495 
7 500°C 133 30 ° 503 
8 520°C 133 30 ° 509 
9 480°C 100 30 ° 485 

10 480°C 166 30 ° 505 
 
QForm ekstrüzyon simülasyon program sonuçları ile 
test üretimlerinden alınan sıcaklık değerleri 
karşılaştırıldığında 25-30 °C lik fark meydana 
gelmektedir. Bunu sebebi üretim şartları sırasında 
çevresel faktörlerden dolayı profilin soğuduğu tespit 
edilmiştir. 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

272



Endüstride kaynama kalitesinin tespiti için kullanılan 
yöntem olan kaynama dikişinin çekme test sonuçlarıdır. 
Yapılan test üretimlerinden kaynak dikişi ortada kalacak 
şekilde çekme test numuneleri alınmıştır. Şekil 14 te 
çekme testi numune alım bölgesi görülmektedir. 

 
 

Şekil 12 Çekme testi numune alım bölgesi 
 

Tablo 5 Ekstrüzyon test üretim sonuçları 
 

No Çekme 
Mukavemeti 

(Mpa) 

Uzama 
(%) 

1 170,71 35,00 
2 162,51 34,00 
3 163,03 32,50 
4 171,95 36,00 
5 172,80 33,50 
6 157,00 22,00 
7 155,60 17,00 
8 155,00 16,00 
9 160,50 22,50 

10 151,00 17,00 
 
 
Çekme testinde numunelerin hepsi kaynama 
bölgelerinden kopmuştur. Tablo 5 incelendiğinde 
sıcaklığın artması çekme test sonuçlarını düşürdüğü 
görülmüştür. Aynı şekilde hızın arttırılmasında çekme 
test sonuçlarını düşürdüğünü göstermiştir. Bu çekme 
test sonuçlarını kaynama kalitesinin göstergesi olarak 
kabul edilmiştir 
 
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.Sonuç 
 
Farklı kalıp ayak açılarında, farklı hızlarda ve farklı billet 
sıcaklıklarında hem QForm alüminyum ekstrüzyon 
simülasyon programında hem de ekstrüzyon üretimler 
den farklı sonuçlar elde edilmiştir. Simülasyon ve üretim 
sonrası elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. 
Simülasyon sonuçları ve ekstrüzyon işlemi sonuçları 
tablolar halinde gösterilmiştir. Böylece kaynama 
kalitesine etki eden faktörler aşağıda maddeler halinde 
verilmiştir. 
• Ayakucu açısı sivrildikçe ortalama gerilme 
artmıştır.  
• Ayak ucu açısı sivrildikçe pres yükü azalmıştır. 
• Ekstrüzyon üretiminden alınan numuneler ile 
Qform ekstrüzyon simülasyon programından alınan 
gerilme değerleri karşılaştırıldığında ortalama 40Mpa lık 

fark bulunmaktadır. Bunun sebebi ise termik 
şartlarından kaynaklanacağı ön görülmektedir. 
• Kaynama odasındaki sıcaklık ve ekstrüzyon 
işleminde çıkan profilinin sıcaklığının artması (480-
520°C) kaynama kalitesini olumsuz yönde 
etkilemektedir.  
• Simülasyon sonuçları ve ekstrüzyon işlemi 
göstermektedir ki hızın artması kaynama kalitesini 
olumsuz etkilemektedir. 
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Özet 
 
Polipropilenin düşük yüzey enerjisine sahip olması 
nedeniyle boya, kaplama, yapışma vb. uygulamalarda 
kullanımı sınırlıdır. Bu bildiride plastiklerin boyanması 
için uygulanan boya öncesi yüzey enerjisi arttırma 
işlemlerinden olan atmosferik plazma yöntemi 
incelenmiştir. Prosesi etkileyen parametrelerden yüzey 
tarama hızı ve yüzey tarama mesafesinin etkisi 
belirlenmiştir. Polipropilen malzemenin yüzey enerjisi 
28 mN/m den 72 mN/m ye çıkarılabilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Polipropilen, boyama, yüzey 
enerjisi, atmosferik plazma 
 
Abstract 
 
Due to the low surface energy of polypropylene, its use 
in paint, coating, adhesion etc. applications is limited. In 
this paper, atmospheric plasma method, which is one of 
the surface energy increasing processes before 
painting, was examined. The effect of surface scanning 
speed and surface scanning distance were determined 
from the parameters affecting the process. The surface 
energy of the polypropylene material could be 
increased from 28 dyne /cm to 72 dyne/ cm. 
 
Keywords: Polypropylene, painting, surface energy, 
atmospheric plasma 
 
1. Giriş 
 
Özellikle otomotiv ve uçak sanayinde, hafiflik, kolay 
işlenebilirlik, yüksek termokimyasal dayanıklılık, geri 
dönüştürülebilirlik ve ekonomiklik gibi özellikleri 
nedeniyle kullanılmakta olan 13 farklı polimer 
malzemenin ortalama %35’i Polipropilen (PP) olup, 
farklı sektörlerde de kullanımı yaygınlaşmaya 
başlamıştır [1]. Endüstriyel kullanımda sağladığı 
avantajlara rağmen 95-109˚ ıslatma açısı ve 28 
dyne/cm2 yüzey enerjisi nedeniyle kaplama, boyama ve 
yapıştırma gibi uygulamalarda düşük adhezyon 

problemleri yaşanmaktadır [1,2]. Bazı yüzey işlemleri 
uygulanarak bu problemin önüne geçilebilmektedir. Bu 
işlemler flamaj ile yüzey enerjisinin arttırılması, korona 
ile yüzey enerjisinin arttırılması, kimyasal aşındırma, 
mekanik aşındırma ve atmosferik basınç plazma ile 
yüzey enerjisi arttırma işlemleridir. Son yıllarda 
termodinamik dengede olmayan (soğuk) plazma 
çeşitlerinden atmosferik basınç plazma, düşük yüzey 
enerjili polimer malzemelerin, yüzey özelliklerinin 
geliştirilmesinde, yüzey polarite artışında araştırılıp, 
geliştirilen bir yöntem olmuştur [3]. Atmosferik basınç 
plazma yüzey aktivasyon işlemleri ile 28 mN/m yüzey 
enerjisine sahip olan PP malzemenin yüzey enerjisini 
72 mN/m’ nin üzerine çıkarmak mümkündür [4]. 
Aktivasyon işlemi uygulamalarında, plazma kaynağı 
olarak kullanılacak olan gaz sistem içinde 
iyonlaştırılarak plazma alevi oluşturur, Şekil 1. 
 

 
Şekil 1: Atmosferik basınç plazma alevi 

 
Plazma oluşumu için kullanım yeri ve amacına göre 
hava, azot, argon ve helyum gibi gazlar kullanılabilir. 
Oluşan plazma içindeki elektron, iyon ve serbest 
radikaller hedef yüzey ile etkileşeme girerek yüzey 
bağlarında 150 Å mertebesinde değişim yaratır. Bu 
etkileşim ilk etapta üçüncül dereceden hidrojen 
atomlarının koparılması, ikinci etapta ikincil derecedeki 
karbon atomlarına –C-OH-, CO-OH ve –C =O gibi 
radikal grupların bağlanması, üçüncü etapta COOH 
grupları ya da radikallerin üç boyutlu çapraz bağlarla 
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metil gruplarına bağlanmasını içermektedir [4,5]. 
Uygulanan plazma aktivasyonu sırasında malzemenin 
mekanik, kimyasal ve bulk özelliklerinde herhangi bir 
değişimin olmaması, zararlı emisyon gaz çıkışının 
olmaması, kolay uygulanabilir ve ekonomik bir yöntem 
olması sistemin başlıca avantajlarını oluşturmaktadır 
[6]. 
 
1.1 Yüzey Enerjisi Ölçüm Yöntemleri 
 
Katılarda yüzey enerjisinin ölçülebilmesi için temas 
açısı ölçüm yöntemi ve yüzey enerjisi ölçüm test 
mürekkepleri kullanılmaktadır.  
 
Katı yüzeylerin yüzey serbest enerjisinin hesaplanması 
sıvılarda yapılan tensiyometre ölçümlerinde olduğu gibi 
direkt olarak yapılmaz. Bunun nedeni katı maddelerin 
rijit yapıları nedeniyle ölçüm için yeni bir yüzey 
oluşturulamamasıdır. Bu nedenden dolayı katı 
yüzeylerde, yüzey serbest enerjisinin ölçümünde ara 
yüzeyde ölçülen temas açısı değeri kullanılarak ve 
Young eşitliği baz alınarak çeşitli metotlar geliştirilmiştir. 
Temas açısının ölçümündeki kolaylık ve ölçümlerin 
yüksek hassasiyet ile yapılması, temas açısı ölçümüne 
dayanan bu metotları önemli kılmaktadır. Şekil 2’de 
şematik olarak katı sıvı ara yüzeyinde oluşan temas 
açısı θ ile gösterilmiştir. Şekil 2’de görülen durum 
matematiksel olarak Young eşitliği ile ifade edilir. Young 
eşitliği Denklem 1’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 2: Katı sıvı arayüzeyinde temas açısının oluşumu 
 

                        (1) 

σs=Katı faz yüzey enerjisi 
σl=Sıvı faz yüzey gerilimi 
θ=Temas açısı 
γsl=Katı-sıvı ara yüzey gerilimi 
 
Buradan da anlaşılacağı üzere, Young eşitliğinde eğer 
sıvının yüzey gerilimi biliniyorsa ve temas açısı ölçümü 
yapıldıysa, denklemde katının yüzey serbest enerjisi ve 
ara yüzey gerilimi değerleri bilinmeyen olarak kalır. 
Yüzey serbest enerjisinin ara yüzey gerilimi ile olan 
ilişkisini inceleyerek çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu 
noktada dikkat edilmesi gereken durumu katı 
yüzeylerde ölçülen yüzey serbest enerjisi değerinin tek 
bir değer olmamasıdır. Kullanılan metot ve test 
sıvılarına göre yüzey serbest enerjisi değeri farklılık 
gösterecektir. Bu nedenden dolayı farklı örnek katı 
yüzeylerin karşılaştırılması aynı metotlar kullanılarak 
yapılmalıdır.  
 
Test mürekkepleri ile yüzey gerilimi ölçüm yönteminde 
her bir test için öncelikle ortalama bir değer ile ölçüme 
başlanır (Örn. 34 mN/m). Eğer en az 3-4 saniye 
mürekkep yüzeyde damlacık haline gelmiyorsa 
parçanın yüzey gerilimi 34 mN/m ye eşit veya daha 

yüksektir. Bu durumda daha yüksek gerilim değerine 
sahip mürekkepler (36, 38…) uygulanarak damlacık 
haline dönüştüğü değer bulunarak yüzey gerilim değeri 
ölçülür. Eğer uygulanan ilk değerde mürekkep damlacık 
haline dönüşüyorsa daha düşük gerilime sahip 
mürekkepler (32, 30…) uygulanarak mürekkebin 
yüzeyde toplanmadan kaldığı değer bulunur. Bu değer 
parçanın yüzey gerilimidir. Yüzey geriliminin yüksek 
olması boyanın yüzeye yapışmasını arttırmaktadır. 
Yüzey gerilimi tespitine yönelik örnek uygulama Şekil 
3’te verilmiştir. Tek ölçümde elde edilecek maksimum 
hata payı 2 mN/m’dir. Çoklu ölçüm yapılan ölçüm 
serilerinde hata toleransları orantılı olarak azalır. Her 
ölçüm yönteminde olduğu gibi, test mürekkepleriyle 
yapılan yüzey gerilimi tayininde de ölçüm değerlerine 
eleştirel gözle bakılması gerekir. Yüzey gerilimi ölçümü 
için test mürekkebi yöntemiyle elde edilen ölçüm 
değerleri bağıl değerlerdir ve başka test yöntemleriyle 
kısıtlı ölçüde kıyaslanabilirler. Saptanan yüzey gerilimi 
daima söz konusu maddenin anlık durumu için bir ölçü 
olabilir, çünkü deneyimlere göre yüzey gerilimi bekleme 
süresiyle birlikte eksilir [7]. 
 
2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1 Materyal ve Metot 
 
Deneysel çalışmalarda Demo Plastik Ürünleri Sanayi 
ve Ticaret A.Ş firmasında Polipropilen (PP) 
malzemeden basılmış olan test plakaları kullanılmıştır. 
Test plakaları plazma işlemi öncesi izopropil alkol ile 
silinerek enjeksiyon prosesi ve çevresel etkilerden 
gelen yağ, toz vb. kirlerden arındırılmıştır. Yüzey 
enerjisinin arttırılması işleminde Plasma Treat marka 
plazma sitemi kullanılmıştır. Kullanılan nozul döner tipte 
olup plazmanın daha geniş alanlara uygulanması 
sağlanmıştır. Ölçümler için Arcotest marka yüzey 
enerjisi ölçüm mürekkepleri kullanılmıştır. Plazma 
aktivasyon işleminde 4 farklı hız (2,5 m/dk, 5 m/dk, 8 
m/dk, 10 m/dk) ve 3 farklı mesafe (5 mm, 10 mm, 15 
mm) belirlenerek parametrelerin yüzey enerjisine etkisi 
belirlenmiştir. Deneysel yöntem olarak tam faktöriyel 
deney planı kullanılmıştır. Deneysel çalışmaların 
yapıldığı deney planı Tablo 1’deki gibidir. 
 

 
Şekil 3: Plazma sistemi 
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Şekil 4: Denemelerde kullanılan mesafe ve hız ayarı 

yapılan lineer sistem 
Tablo 1: Deney planı 

Deney No Mesafe(mm) Hız (m/dk) 

1 5 2,5 

2 5 5 

3 5 8 

4 5 10 

5 10 2,5 

6 10 5 

7 10 8 

8 10 10 

9 15 2,5 

10 15 5 

11 15 8 

12 15 10 

 
2.2 Deney Sonuçları 
 
Polipropilen malzemeden imal edilmiş olan test 
plakaları yüzeyine 5 mm, 10 mm, 15 mm olmak üzere 3 
farklı mesafede ve 2,5 m/dk, 5 m/dk, 8 m/dk ve 10 m/dk 
olmak üzere 4 farklı hızda plazma aktivasyon işlemi 
uygulanmıştır. Her deney 2 adet parçaya uygulanmıştır. 
Ardından yüzey enerjisi test mürekkepleri kullanılarak 
test plakaları üzerinde oluşan yüzey enerjisi ölçümleri 
yapılmıştır (Şekil 3). Plazma aktivasyonu öncesi yapılan 
ölçümlerde 28 mN/m ölçülmüş olup plazma 
aktivasyonuyla birlikte 72 mN/m seviyelerine 
çıkılabilmiştir. Yapılan ölçümler sonucu daha düşük 
mesafe ve hızlarda yüksek yüzey enerjisi değerleri elde 
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 5: Plazma ile yüzey aktivasyonu 

 

 
Şekil 6: Plazma ile aktive edilmiş (b) ve edilmemiş (a) 

yüzeyler 
 

 
Şekil 7: Test mürekkebi ile yüzey enerjisi ölçümü 
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Tablo 2: Plazma aktivasyonu sonrası yüzey enerjisi 
ölçüm sonuçları 

Deney 
No 

Mesafe 
(mm) 

Hız 
(m/dk) Parça 1 Parça 2 

1 5 2,5 72 72 

2 5 5 72 72 

3 5 8 72 72 

4 5 10 72 72 

5 10 2,5 68 68 

6 10 5 66 66 

7 10 8 56 56 

8 10 10 56 56 

9 15 2,5 48 48 

10 15 5 46 46 

11 15 8 44 44 

12 15 10 44 44 
 
 

 
Şekil 8: Yüzey enerjisinin mesafeye göre değişimi 

 

 
Şekil 9: Yüzey enerjisinin hıza göre değişimi 

 
3. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada plastiklerde yüzey enerjisinin arttırılması 
için kullanılan soğuk plazma ile yüzey aktivasyonu 
işlem parametrelerinin yüzey enerjisine etkisi 
incelenmiştir. Bu amaçla 4 farklı mesafe ve 3 farklı 
hızda denemeler yapılmıştır. Mesafenin 5 mm olduğu 
durumda hızdan bağımsız olarak 72 mN/m seviyesine 
çıkmıştır. Mesafenin 10 mm olduğu durumda düşük 
hızlarda istenilen sonuçlar elde edilirken hız arttıkça 
yüzey enerjisi düşmüştür. Mesafenin 15 mm olduğu 
durumda düşük hızlarda dahi 72 mN/m seviyesine 
çıkılamamıştır. Sonuç olarak en yüksek yüzey enerjileri 

parça ve plazma nozulu arasındaki mesafenin düşük 
olduğu durumlarda elde edilmektedir. 
 
Teşekkür 
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Abstract 
 
Functionally graded materials (FGMs) have been used 
increasingly in recent years for various engineering 
applications such as the aerospace, marine, 
automobile, and biomedical industries. In these 
industries, many traditional metals are being replaced 
with new materials. FGMs are composite materials, 
which have different graded properties based on their 
composition. FGM properties vary according to the 
constituent materials, and they are used in different 
applications, depending on the properties of the 
functionally graded the characteristics.  The present 
study focuses on characterization of functionally graded 
metal matrix composites (FGMMCs) based on a bronze 
matrix reinforced by 10% (mass fractions) different 
ceramic particles (Mo2C and TiC) that were produced 
using the powder technique. Microstructures 
characteristics were investigated using an optical 
microscope, SEM, EDS and XRD analysis.  Mechanical 
property of the samples were investigated through 
hardness measurements. 
Keywords: FGM, bronze, TiC, Mo2C 
 
1. Introduction 
 
Functionally graded materials (FGMs) are advanced 
composite materials that are characterized by 
variations in their composition or microstructure in a 
specific direction. The desired properties can be 
achieved in a single bulk material of FGM, which makes 
them highly applicable for mechanical and tribological 
applications [1]. Functionally graded composites, which 
have superior properties, are produced by combining 
different reinforcement phases. This FGM strategy 
eliminates the use of high cost surface engineering in 
several applications [2]. The selection of the 
reinforcement helps to achieve a high-level graded 
performance in these FGMs [3]. The development of 
composite materials with graded properties known as 
functionally graded materials (FGM) led to a revolution 
in the manufacturing of mechanical parts, particularly in 
the automotive, aviation and biomedical industries [4]. 
Functionally graded materials FGMs, also called 
functionally graded composite materials (FGCMs), are 
in homogeneous substances, which are engineered to 
make different spatial compositions required for 
different processes [5]. Functionally Graded Materials 
(FGMs) are a category of new and advanced materials, 
that have varying properties, which further differ along 
with variations in their dimensions. FMGs are highly 
diverse and are different compared to their parent 
materials. FGMs’ components have certain useful 
characteristic properties, which meet the specific needs 
of certain industrial processes; therefore, they 
effectively overcome the shortcomings of traditional 
composite materials. FGMs have many advantages 
over conventional and composite materials, such as [6]: 

(i) FGMs have an interface layer, that is fully capable of 
attaching two components made of incompatible 
materials, which allows them to substantially increase 
the bond strength. (ii) FGM coating and interfaces can 
be used to reduce residual and thermal stresses. (iii) 
FGM coating can be used for connecting materials and 
eliminating endpoint and interface stresses. (iv) FGM 
coating not only enhances the strength of connections, 
as but it can also reduce the crack driving force.  
 
Functionally graded metal matrix composites 
(FGMMCs) are part of a group of advanced materials 
referred to as functionally graded materials (FGMs). 
FGMs are unique, as they can smoothly change their 
properties and composition spatially and are different 
compared to any single material they are composed of. 
These materials are engineered for specific mechanical 
or chemical properties, leading to optimal performance 
in even harsh working environments. These high-
performance materials are referred to as knowledge-
based multifunctional materials (KMMs) [8].  
 
During recent years, bronze matrix composites have 
gained widespread importance because they are 
utilizable in several technological applications. Since 
they have high conductivity but low mechanical 
strength, they are taken through dispersion 
strengthening process, which developed new 
composite materials with far better properties. Particles 
including carbides, oxides, and borides are not soluble 
in the bronze matrix. Moreover, they have high thermal 
stability to bear high temperatures that makes them a 
good choice for reinforcement process. Particulate-
strengthened copper matrix composites allow making 
desirable improvements in the mechanical properties 
such as high temperature tolerance, improved tensile 
properties, increased stiffness, and better wear 
resistance [9].  
 
In this study, functionally graded bronze matrix material 
was produced by using cold pressing and sintering 
method, the reinforcements chosen are titanium 
carbide (TiC) and molybdenum carbide (Mo2C) were 
used as reinforcements. Reinforcements content of 
10% (mass fraction) with an average size of (37-44 μm) 
are chosen to study their individual response to 
hardness resistance behavior. Investigations were 
carried out to assess the mechanical properties and 
microstructures of specimens.  
 
2. Experimental Studies 
 
The CuSn powder was selected as the base matrix and 
the ceramic carbide reinforcements: Mo2C and TiC are 
chosen with 10% (mass fraction). The size and purity of 
the selected powder were: bronze powder (-325 mesh 
particle size, 99.9% purity), TiC (-325 mesh particle 
size, 98% purity), and Mo2C (-325 mesh particle size, 
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99.5% purity). Fig. 1 shows SEM images of the chosen 
powders used in the production of functionally graded 
bronze matrix ceramic reinforced composite materials. 
 

 
(a)                                     (b) 

 
(c) 

 
Figure 1. SEM images of powders:(a) CuSn, (b) Mo2C 

and (c) TiC. 
 
 

The test samples   preparation for deferent types of 
reinforcements were carried out in several stages, that 
are summarized in the following steps: 
1) Mixing: For the mixing process, the powders were 
subjected to mixing for 45 minutes at speed of 20rpm. 
2) Compact pressing process: In this process, the 
powders were placed in a cylindrical mold with a 13 mm 
diameter. The 10% (mass friction) reinforcement 
powder was added to the powder matrix in lower and 
upper layers and pressed at 500 Mpa to produce a 
6mm thick cylindrical composite sample with a 13mm 
diameter (with three 2mm layers), as shown in Fig. 2. 
3) Sintering: The samples were sintered in a tube 
furnace under a protective argon gas atmosphere. The 
sintering temperature was 750 ºC and the duration was 
90min with a heating and cooling rate of 10 ºC/min. 
 

 

 
 

Figure 2. The samples shape and dimensions. 
For determining the hardness level of the produced 
samples, we used Vickers hardness testing device at 
200 gr load. For accurate determination of hardness, 
hardness values were measured from the upper, 
middle, and lower layers of the samples; so, three 
hardness values were taken from each sample 

 
For metallographic examinations, the obtained 
metallography samples were cleaned on 60-1200 mesh 
papers. Then, the surfaces of the samples were 
polished with the help of diamond spray. For 
microstructure investigations, the samples should be 
etched for 20 seconds in 5 grams FeCl3 + 50ml HCl + 
100 ml H2O solution. Energy dispersive spectroscopy 
(EDS), scanning electron microscopy (SEM), and X-ray 
diffraction (XRD) were used to study and understand 
the phase structures. 

3. Results and Discussion 
 
Optical microscope images of FGM materials produced 
by powder metallurgy method are shown in Figures 3. 
The figures show molybdenum carbide reinforced and 
titanium carbide reinforced FGMs, respectively. In 
these photographs, triple (composite-middle-composite) 
layers and enlarged photographs of these regions as 
well as interface parts are seen in detail. The composite 
layers and the middle part are clearly distinguished. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3. Optical microscope images of FGMs: (a) 
Mo2C reinforced and (b) TiC reinforced. 

 
Fig. 4 and 5 show SEM images of FGMs. As can be 
seen from the SEM images, the reinforcement ceramic 
particles are homogeneously distributed, and 
microstructures were generally similar in all 
composites. The uniform dispersion of ceramic 
reinforcement powders in the bronze matrix offers 
improvements in density and the mechanical properties 
of resultant composites 
 

 
 

Figure 4. SEM images of Mo2C reinforcement bronze 
matrix FGM: (a) 500X, (b) 1000X, (c) 2000X, and (d) 

5000X 
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Figure 5. SEM images of TiC reinforcement bronze 
matrix FGM: (a) 500X, (b) 1000X, (c) 2000X, and (d) 

5000X 
 
The matrix and reinforcement of the samples of 
functionally graded bronze matrix ceramic reinforced 
composite materials have been analyzed using MAP-
EDS (Fig. 6 and 7). The analysis showed that there is 
no agglomeration of the ceramic microparticles found in 
the composite layers. The homogeneous distribution of 
the elements in the material has a positive effect on the 
physical, chemical and mechanical properties of the 
material. 

 

 
 

Figure 6. MAP-EDS of Mo2C reinforcement FGM 
 

 
 

Figure 7. MAP-EDS of TiC reinforcement FGM 
 
XRD analysis was performed for each FGM composite 
to determine whether a phase that would bind the 
matrix and the carbide particles at the interface. Fig. 8 
shows the XRD analysis of bronze matrix carbide 
reinforced FGM composites were measurements for 
the section containing three layers (composite layer - 
matrix layer - composite layer). No intermetallic 
compound was formed between the carbide particles 
and the matrix. This is due to the absence of any 
chemical reaction between the matrix and the carbides. 
In the bronze matrix, α-Cu and Cu3Sn phases were 
formed as seen from XRD graphs. In addition, TiC and 
Mo2C phases are clearly seen in XRD graphs. 
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Figure 8. XRD analysis of the FGMs 
 

The hardness graphs of FGMs are given in Fig. 9. The 
hardness of the middle layer is about 95 HV0.2, while 
the hardness of composite layers is 136 HV0.2 for Mo2C 
and 176 HV0.2 for TiC. The hardness of the composite 
layers has a very high hardness compared to the 
middle layer. This rate of increase is about 35 % in 
Mo2C additive and 75% in TiC additive. There are 
several factors that cause hardness growth. These can 
be listed as the hardness of the composite elements, 
the dispersion strengthening effect and the effect of the 
hard particles on the movement of dislocations 
depending on the mixture rule. 
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Figure 9. Hardness graph of FGM 
 
4. Conclusions 
 

i. Bronze matrix Mo2C and TiC reinforcement 
FGM composites were successfully produced 
by using powder metallurgy method. 

ii. Composite layers of ceramic particles from 
both optical photographs and SEM-MAP 
analyzes are homogeneously distributed. The 
reinforcing particles were located at the 
contact points of the matrix grains and slightly 
embedded in the matrix. 

iii. Hardness of functionally graded bronze matrix 
ceramic reinforced composite materials 
showed an increase with reinforcements. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, AlSiCu alaşımına Stronyum (Sr) ile 
modifikasyon ve Al5TiB ile tane inceltme işlemi 
uygulanmıştır. Çalışmada AlSiCu alaşımı yaklaşık 150-
200 ppm Sr ile modifikasyon ve %0,75 ve 1,5 Al5TiB ile 
tane inceltme işlemi uygulandıktan sonra metal ve kum 
kalıba döküm metodu ile üretilmiştir. Mikroyapı 
incelemeleri optik mikroskop (OM), tarama elektron 
mikroskobu (SEM/EDS analizi), mekanik özelikler; 
çekme testi ve sertlik ölçümleri ile değerlendirildi. 
Sonuç olarak; optik mikroskop (OM) incelemelerinde 
metal kalıba dökülen AlSiCu alaşımında Al-Si 
ötektiğinin daha homojen ve ince dağıldığı belirlendi. Sr 
modifikasyonu ile Al-Si ötektiğinin morfolojisinin 
değiştirdiği görülmüştür. Al5TiB ilavesi ile yapının 
özellikle metal kalıba dökülen alaşımda dendritlerin 
daha düzenli olduğu fakat boşluk miktarının arttığı 
görülmektedir.  Tarama elektron mikroskobu (SEM) 
görüntülerinde kum kalıba ve metal kalıba dökülen 
Al5TiB ile tane inceltme işlemi uygulanmış alaşımda 
Al2Cu fazının kum kalıba dökülen alaşım sisteminde 
daha fazla olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Al-Si-Cu alaşımı, modifikasyon, 
tane inceltme, mikro yapı, mekanik özellikler. 
 
Abstract 
 
The modification process with Strontium (Sr) and grain 
refining process with Al5TiB were applied to AlSiCu 
alloy in this study. AlSiCu alloy was produced with 
metal mould and sand mould casting methods after 
applying modification process with approximately 150-
200 ppm Sr and grain refining process with 0.75% and 
1.5% Al-5TiB. Microstructure analyses were evaluated 
by optical microscope (OM) and scanning electron 
microscope (SEM / EDS analysis), and mechanical 
properties by tensile test and hardness measurements. 
As a result, Al-Si eutectic in AlSiCu alloy which was 
casted into metal mould was found to be more 
homogeneous and finely dispersed in accordance with 
optical microscope (OM) analyses. It was observed that 
the morphology of Al-Si eutectic changed by Sr 
modification. It was seen with the addition of Al5TiB 
that dendrites in structure were more regular in the 

alloy casted into metal mould and yet the amount of 
space increased. When it was examined the images of 
the scanning electron microscope (SEM) of the alloys 
which were casted into metal and sand moulds and to 
which grain refining process was applied, the Al2Cu 
phase was determined to be more in the alloy system 
casted into sand mould. 
 
Keywords: Al-Si-Cu alloys, modification, grain 
refinement, microstructure, mechanical properties. 
 
1. Giriş 
 
Al-Si-Cu alaşımları özellikle otomotiv endüstrisinde 
alaşımları hafiflikleri, yüksek dökülebilirlik ve mekanik 
özellikleri karakteristikleri nedeniyle tercih edilen alaşım 
sistemidir. Al-Si-Cu alaşım malzemeler özellikle motor 
bloklarında silindir başlarında kullanılmaktadır [1].  
Bununla birlikte döküm metodu ile üretilen 
malzemelerin mekanik özellikleri, kimyasal 
kompozisyona, uygulanan ek prosese (gaz giderme, 
modifikasyon, tane inceltme vb.), kalıp malzemesine, 
döküm sıcaklığına ve katılaşmanın diğer önemli 
parametrelerine bağlıdır. Katılaşma sıcaklığı aralığı 
kimyasal kompozisyona bağlıdır, ayrıca sıvı metale 
tane inceltici elemanların ilavesi ile çekirdeklenme 
sayısının artmasıyla mikroyapıyı oluşturan taneler 
inceltilmektedir [2].  Modifikasyon ile özellikle Al-Si 
ötektiğinin morfolojisinin değiştirilerek malzemenin 
sünekliğinde önemli ölçüde iyileşme sağlanmaktadır. 
Modifikasyon işleminde Na benzeri tuzlar ile birlikte, 
farklı oranlarda stronyum master alaşımları 
kullanılmaktadır. Al ve alaşımlarında genellikle bilinen 
en etkin ve kullanılan tane inceltici olarak, KBF4, 
K2TiF6 (tuz derişimli), AlTiB (farklı Ti:B oranına sahip), 
AlTi, AlTiC vb titanyum esaslı master alaşımlar, son 
yıllarda AlB,AlB3,NiB gibi bor içerikli master alaşımlar 
kullanılmaktadır. Al alaşımları; yarı katı ve sıvı halde 
iken, TiB2 ve Ti3Al partikülleri heterojen çekirdeklenme 
için uygun sit alanları oluşturmaktadır ve mikroyapının 
şekillendirilmesinde etkin rol oynamaktadır [3-4].  Rathi 
ve ark., Al7Si3Cu alaşımına Al5TiB ile tane inceltme 
işlemi ve Al10Sr ile modifikasyon işlemi 
uygulamışlardır. Sonuç olarak AL7Si3Cu alaşımının 
kolonsal tanelerinin eşeksenel tanelere dönüştüğünü 
aynı zamanda mikroyapıda CuAl2 çökeltilerinin 
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bulunduğunu belirlemişler. Alaşımının tane inceltme ve 
modifikasyonu ile sıcak yırtılmaya karşı direnç 
gösterdiğini not etmişlerdir [5].   D’Elia ve Ravindran, 
B206 ve A319 alaşımlarına Al5TiB ile tane inceltme 
işlemi uygulamışlar ve permanenet kalıba dökerek 
sıcak yırtılma karakteristiğini değerlendirmişlerdir. 
Çalışmada alaşımların içerdiği Ti miktarının artması ile 
ortalama tane boyutunun azaldığını ve buna bağlı 
olarak sıcak yırtılma direncinin artığını belirlenmişlerdir.  
Ayrıca Ti-B ile yapılan tane inceltme işleminin B206 
alaşımında A319 alaşımına göre daha iyi olduğunu 
bildirmişlerdir [6]. Timelli ve ark, AlSiCu alaşımlarına 
uygulanan tane inceltme işlemi ile Farklı Ti içeriği ve 
katılaşma oranına bağlı olarak çekme testi sonuçları 
Weibull istatiksel metodu ile değerlendirmişlerdir [7]. 
Wang ve ark., alüminyum 6063 alaşımında Al-Ti-C-B ile 
uygulanan tane inceltici limitlerini araştırmışlardır. %1.5 
tane incelticinin etkin olduğu daha sonra ise mekanik 
özellikleri olumsuz etkilediğini bildirmektedirler [8]. 
 
Bu çalışmada, LM24 alaşımları önce Al5TiB master 
alaşımı ile de tane inceltme işlemi ardından Al10Sr ile 
modifikasyon işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra 
kum ve metal kalıba döküm metotları ile farklı soğuma 
ortamlarında katılaştırılmıştır. Mikroyapısal değişiklikler 
ve buna bağlı olarak mekanik test sonuçları ile 
uygulanan tane inceltme ve modifikasyon işleminin 
alaşım üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.   
 
2. Malzeme ve Metot 
 
Çalışmada kullanılan LM24 (Al-Si-Cu) alaşımı, 
modifikasyon (Al10Sr) ve tane inceltme (Al5TiB) master 
alaşımlarının kimyasal bileşimleri, Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan LM24, Al15Sr 
modifikasyon ve Al5TiB master alaşımı kimyasal 
bileşimi (Ağ.%) 
 

 
Alaşım 

Elementler (%) 

Si Mg 
(%) 

Fe Cu Mn 
(%) 

Ti     
(%) 

B Sr Al 

LM24 8,05 0,24 0,1
4 

3,4
0 

0,1
2 

0,7 - - 

Ka
la

n Al15Sr - - - - - - - 14,9 

Al5TiB - - - - - 5,1 1  

 
Çalışmadaki her grup tek başına ergitme işlemi ile 
üretildi. LM24 alaşımı 4kW gücündeki elektrik direnç 
ocağında paslanmaz çelik pota içinde ergitildi. Pota 
yüzeyi BN ile kaplandı. Ergiyik alaşıma Al10Sr (0,020 
Sr % ağ.) ilave edilerek 5 dakika bekletildikten sonra, 
Al5TiB tane inceltme elemanı (0,75 ve 1,5 Al5TiB % 
ağ.) ilave edildi. Tane inceltme işleminden sonra 
hazırlanan sıvı metal homojen karışım sağlamak için 5 
dk beklenildi. Sıvı metal yaklaşık 680-720°C’da 
hazırlanan kum ve metal kalıplara dökülmüştür.  Kum 
kalıpların yapımında, 60-70 AFS silis kumu, reçine ve 
serter ile karıştırılarak hazırlanan kum kalıbın (Şekil 
1.a) ve ST52 kalite çelikten hazırlanan metal kalıbın 
görüntüsü (Şekil 1.b) verilmiştir. Metal kalıpların 

yüzeyine sıvı metalin yapışmasını engellemek için BN 
sprey boya ile boyandı. 
 

  
 

Şekil 1. Kum kalıbın (a) ve metal kalıbın görüntüsü (b) 
 
Modifikasyon ve tane inceltme işlemi uygulanan LM 24 
alaşımlara, yapay yaşlandırma (T6) ısıl işlemi 
yapılmıştır. T6 ısıl işleminde alaşımlar, 515 ˚C’ de 8 
saat solüsyona alındıktan sonra suda soğutulmuştur. 
Oda sıcaklığında 24 saat doğal yaşlandırıldıktan sonra, 
170˚C’ de 10 saat yapay yaşlandırılmıştır.  
 
Metalografik numuneler ASTM E03-11 standardına 
göre hazırlandı. Standart metalografik işlemlerle 
hazırlanan numuneler, Keller solüsyonu (2ml HF (%48) 
+ 3ml HCl + 5ml HNO3 + 190ml H2O) ile 30-45 s. 
dağlandı. Optik mikroskop incelemeleri, NIKOL marka 
optik mikroskop, Tarama elektron mikroskobu (SEM) ve 
enerji dağılım spektrometresi (EDS) incelemeleri, Carl 
Zeıss Ultra Plus Gemını (FEG) marka taramalı elektron 
mikroskobunda yapıldı. Kum ve permanent kalıba 
döküm metodu ile üretilen LM24 alaşımlarından ASTM 
B557M-10 standardına uygun 6 adet çekme numunesi 
hazırlanmıştır. Çekme test numunesinin ölçüleri Şekil 
2’de verilmiştir. Çekme testleri, 50 kN kapasiteli 
SHIMADZU AG-IS model çekme cihazında ve 1 
mm/dak çekme hızında test edildi.   
 

                         
 
Şekil 2. Çalışmada test edilen çekme testi numunelerin 
ölçüleri 
 
Alaşımların sertlik testleri AFFRİ marka VRSD251 
model sertlik ölçme cihazında 2.5 mm bilye çapında 
31.25 kgf yük altında sertlik değerleri ölçülmüştür. 
Sertlik sonuçları 5 ölçümün ortalaması alınarak 
belirlendi. 
 
 
3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışmalar 
3.1. Mikroyapı İncelemeleri  
 
Çalışmada döküm metodu ile modifikasyon ve tane 
inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımların kimyasal 
bileşimleri Tablo 2’de verilmiştir.  
Modifikasyon ve tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 
alaşımların optik mikroskop (OM) ve tarama elektron 
mikroskobu (SEM) görüntüleri, Şekil 3' de verilmiştir. 
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Tablo 2. Döküm metodu ile modifikasyon ve tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımların kimyasal 
bileşimleri 

Alaşımlar Elementler (%) 
Si Mg Fe Cu Mn Ti B Sr Al 

LM24 7.88 0.002 0.13 3.68 0.002 0.006 - - 

Ka
la

n LM24+Sr 7.82 0.002 0.12 3.56 0.002 0.006 - 0.018 
LM24+Sr +0.75 Al5TiB 7.99 0.002 0.14 3.81 0.002 0.046 - 0.018 
LM24+Sr +1.50 Al5TiB 8.01 0.002 0.14 3.80 0.002 0.079 - 0.016 

 

 
 

Şekil 3. Modifikasyon ve tane inceltme işlemi uygulanmış LM24 alaşımların optik mikroskop (OM) görüntüleri 
 
Döküm sonrasında alınan kimyasal sonuçlar 
incelendiğinde, alaşımların içerdiği tane inceltici master 
alaşım miktarı artmasına bağlı olarak Ti miktarının 
artığı görülmektedir. LM24 alaşımların farklı kalıplar 
içinde soğuması sonucunda elde edilen optik 
mikroskop görüntülerinde, modifikasyon ile yapıdaki Al-
Si ötektiğinin yapısal dönüşümü görülmektedir. Ayrıca 
soğuma hızına bağlı olarak metal kalıplarda daha ince 
tane yapısına sahip olduğu belirlenmiştir. Bununla 
birlikte özellikle metal kalıplara dökülen alaşımlarda al- 
dendritlerin daha düzenli ve kolonsal morfolojide olduğu 
görülmektedir.  Dendrit kollar arasında porozitenin 

varlığı göze çarpmaktadır.  Timelli ve ark., yaptıkları 
çalışmada AlSi7Cu3Mg alaşımı için tane inceltme 
işleminde Al5TiB master alaşımının net bir şekilde al- 
dendritlerin yapısında bir değişime sebep olmadığını 
belirmektedir. Fakat soğuma oranı ve az miktarda 
kullanılan master alaşımın etkin olduğunu not etmiştir 
[7]. Çekirdeklenme için uygun alanların oluşması için 
ilave edilen Ti-B bileşik formları sıvı metal içinde 
birbirinden bağımsız alanlarda katılaşmaya sebep 
olmasından dolayı boşluk oluşumunu artışı olabileceği 
görülmektedir. LM24 alaşımın Stronyum ile 
modifikasyon ve %0.75 Al5TiB tane inceltme işlemi 
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uygulanmış LM 24 alaşımın kum kalıba (a) ve metal 
kalıba (b) dökülmüş numunelerin SEM görüntüleri ve 
EDS analizleri Şekil 4 ve Tablo 3’te verilmiştir.  
 

                  
 

                  
 
Şekil 4. Stronyum ile modifikasyon ve %0.75 Al5TiB 
tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımın kum 
kalıba (a) ve metal kalıba (b) dökülmüş numunelerin 
SEM görüntüleri. 
 
Tablo 3. Stronyum ile modifkasyon ve %0.75 Al5TiB 
tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımın kum 
kalıba ve metal kalıba dökülmüş numunelerin EDS 
analizi sonuçları. 

 
 

Şekil 4’teki SEM ve EDS analizi sonuçları 
incelendiğinde, Al matris içinde küresel şekilli Si taneleri 
görülmektedir. Ayrıca özellikle Si taneleri arasında 
bileşimde çok düşük miktarda Fe olmasına rağmen 
yapıda oluşan Fe-bazlı intermetaliklere yakın 
bölgelerde uygulanan yaşlanma ısıl işlemi ile oluşan 
Al2Cu çökeltilerinin dizildiği görülmektedir. Sr ile 
modifikasyon Si tanelerinin keskin köşelerinin ortadan 
kalktığı ve mekanik özelliklerin iyileştiği bilinmektedir. 
Fe- bazlı intermetalikler genellikle alaşımın mekanik 
özelliklerini olumsuz olarak etkilediği birçok çalışmada 
belirtilmiştir.  
 

LM24 alaşımının Stronyum ile modifikasyon ve % 1.50 
Al5TiB tane inceltme işlemi uygulanmış alaşımının kum 
kalıba (a) ve metal kalıba (b) dökülmüş numunelerin 
SEM görüntüleri Şekil 5’te verilmiştir.  

 

 
 

 
 

Şekil 5. Stronyum ile modifikasyon ve %1.50 Al5TiB 
tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımın kum 
kalıba (a) ve metal kalıba (b) dökülmüş numunelerin 
SEM görüntüleri. 
 
Tablo 4. Stronyum ile modifkasyon ve %1.50 Al5TiB 
tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımın kum 
kalıba ve metal kalıba dökülmüş numunelerin EDS 
analizi sonuçları. 

 
Kum kalıba dökülen LM24 alaşımının, Al5TiB master 
alaşım ilavesinin artması ile mikroyapıda oluşan Si 
tanelerinin küçüldüğü ve A2Cu çökeltilerinin hacimsel 
olarak şekillerinin büyüdüğü belirlenmiştir. Metal kalıpta 
ise daha ince ve ağ şeklinde A2Cu çökeltilerinin 
oluştuğu görülmektedir. Si taneleri hemen hemen aynı 
boyutlardadır. Isıl işlem ile oluşan bu çökelti fazın 
oluşumunu artırdığı düşünülmektedir.  
 
Genel olarak Al2Cu çökelti fazının, kum kalıpta soğuyan 
alaşımların mikroyapılarında ince ve Al-matris içinde 

 
Konum 

Elementler (% Ağ.) 

Al Si Cu Fe Ti B O 

Fi
gü

re
 4

.a
 

1 30.91 1.15 45.27 1.53 - 11.70 9.45 

2 24.15 52.06 4.26 0.71 - 16.44 2.38 

3 38.48 0.67 40.99 2.03 - 12.80 5.03 

4 75.87 0.51 4.83 - - 17.55 1.23 

Fi
gü

re
 4

.b
 

1 57.67 1.48 9.64 - 0.21 0 30.99 

2 47.67 1.64 9.38 3.56 - 14.59 23.16 

3 21.58 25.02 41.14 2.47 - 7.01 2.77 

4 1.92 85.89 0.71 0 - 10.30 1.17 

5 77.52 0.92 7.73 0.26 0.24 11.51 1.82 

 
Konum 

Elementler (% Ağ.) 

Al Si Cu Fe Ti B O 

Fi
gü

re
 5

.a
 

1 1.16 87.06 0.01 - - 10.97 0.80 

2 28.37 2.37 46.57 2.96 - 8.77 10.97 

3 32.05 0.48 55.94 0.86 0.82 6.17 3.67 

4 30.95 0.74 49.35 1.38 - 9.17 7.91 

5 79.62 0.65 6.89 - - 11.24 1.59 

Fi
gü

re
 5

.b
 

1 14.99 0.30 59.37 0.52 0.08 1.71 23.02 

2 47.85 1.14 10.08 5.05 0.73 14.20 20.95 

3 3.81 84.71 0.72 0.12 - 9.76 0.87 

4 35.68 0.41 30.75 - - 0.04 33.12 

5 89.92 0.76 6.62 - - - 1.90 
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oluştuğu görülürken, metal kalıpta soğuyan alaşımlarda 
özellikle Si taneleri çevresinde kümeleştiği 
belirlenmiştir.  
 
3.2. Mekanik Özellikler 
 
Bu çalışmada elde edilen Sr ile modifikasyon ve Al5TiB 
ile tane inceltme işlemi uygulanmış LM 24 alaşımların 
makro sertlik ve çekme test sonuçları, Tablo 5’te 
verilmiştir. Makro sertlik ölçümlerinde, üç farklı 
numunenin her birinden 5 adet ölçümün ortalaması 
alınarak hesaplanmıştır. Çekme test sonuçlarında elde 
edilen 6 çekme test numunesinden elde edilen 
maksimum çekme mukavemeti (UTS) ve yüzde uzama 
(%e) değerlerinin ortalaması alınmıştır.  
 
Tablo 5. Modifikasyon ve tane inceltme işlemi 
uygulanmış LM24 alaşımların makro sertlik, çekme testi 
sonuçları 

 
LM24 alaşımı kum ve metal kalıba döküm sonrasında 
alaşımın makro sertlik değerlerinde dikkate değer bir 
fark görülmemektedir. Ayrıca Sr modifikasyonu ve tane 
inceltme işlemi ile üretilen alaşımların makro sertlik 
değerlerinin düştüğü görülmektedir. Bu düşüşün 
modifikasyon işlemi sırasında Al-Si ötektiğinin 
morfolojisindeki değişimi ile ilgili olduğu 
düşünülmektedir. Plaka şeklindeki Al-Si ötektiği küresel 
şekline dönüşmesi yapıda baskın olan fazın dolayısı ile 
alaşımların sertliklerinde etkin rol oynamıştır. Optik 
mikroskop görüntülerinde (Şekil 2.) Al-Si ötektiğinin 
çıtalı morfolojisinden daha küresel ve küresele yakın 
şekilde olduğu görülmektedir. Kalıp malzemesine göre 
modifikasyon ve tane inceltme işleminin makro sertlik 
üzerine etkisi olduğu anlaşılmıştır. Çekme test 
sonuçları maksimum dayanım ve yüzde uzama 
değerleri üzerinden değerlendirildiğinde modifikasyon 
ve tane inceltme işleminin yüzde uzama değerini net 
olarak artırdığı görülmektedir. Makro sertlik ve yüzde 
uzama değerleri birbirini desteklemektedir. Çekme 
testinde elde edilen bu süneklikteki artış sertlik 
değerlerinde düşme olarak karşımıza çıkmaktadır.   
 
4. Sonuçlar 
 
LM24 alaşımının Sr ile modifikasyon ve Al5TiB ile tane 
inceltme işlemi uygulanan alaşımlarının mikro yapı 
incelemeleri ve mekanik özellikleri incelenmiş ve elde 
edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 
 

 LM 24 alaşımına Sr ilavesi ile Al-Si ötektiğinin 
morfolojik yapısı keskin köşeli plakalı 
formundan küresel şekle dönüşmektedir. 
(Şekil 2, OM görüntüleri) 

 Sr ilavesi ile kum ve metal kalıpta katılaştırılan 
alaşımın sertliği, çekme mukavemeti 
düşmektedir.  Fakat tane inceltme ile alaşımın 
süneklik değeri iyileştirilmiştir.  

 LM24 alaşımına ilave edilen Sr modifikasyonu 
kalıp malzemesine bağlı olmaksızın alaşımın 
makro sertliği üzerine etkisi görülmemiştir. 
Tane inceltici ilavesi ile makro sertlik 
değerinde azalmalar olduğu belirlenmiştir.  

 Tane inceltme işlemi ile alaşımın maksimum 
çekme mukavemeti ve yüzde uzama miktarı 
artmaktadır. Özellikle en yüksek çekme 
mukavemeti 0.75 Al5TiB tane inceltici ilavesi 
ile ve en yüksek yüzde uzama ise %1.5 Al5TiB 
tane inceltici ilavesi ile elde edilmiştir. (Tablo 
5) 

 Kum kalıba dökülen alaşımların mekanik 
özelliklerinin metal kalıba dökülen 
alaşımlardan düşük olduğu belirlenmiştir.  
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Alaşımlar 

Makrosertlik 

Ortalamaları    

Çekme Test Sonuçları Ortalamaları 

Kum 

kalıp 

Metal 

kalıp  

Kum kalıp  Metal kalıp 

UTS E% UTS E% 

LM24 108.00 108.80 226 8.6 250 9.5 

LM24+Sr 74.63 101.93 196 9,50 246 10.4 

LM24+Sr+0.75Al5TiB 80.37 102.77 209 10 270 12.2 

LM24+Sr+1.50Al5TiB 75.60 102.33 199 9.45 250 13.9 
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Abstract 
Foundry sand is usually disposed by storing in landfills 
without being recycled. Increased storage costs have 
become a major problem for the foundry industry. 
Therefore waste recycle instead of disposal; 
transformation into useful products with economic value 
by environmentally friendly methods will provide 
significant savings on both the production costs and 
waste disposal costs by reducing the amount of waste. 
In other words, it is important to convert them into 
value-added products with recycling those wastes 
which are dangerous for the environment, and to bring 
them into the economy. In this study, the use of 
precision casting sand wastes of Cobalt alloy casting in 
refractory bricks with high Al2O3 content was 
investigated. High Al2O3 containing bricks were 
produced with 5%, 10% and 20% precision casting 
sand waste which was reduced to 63 microns in size, 
and were subjected to density/open porosity, cold 
crushing strength and 3-point bending strength tests. It 
was observed that physical and mechanical test values 
decreased due to the increase in silica amount and 
crack formation. In addition, fracture surface and 
microstructure analysis were performed by scanning 
electron microscopy (SEM). 

Keywords: Precision casting, waste sand, recovery, 
Cobalt, alumina refractory, mechanical behaviour 

1. Introduction

Alumina-based refractory materials have good 
chemical attack resistance at high temperatures [1]. 
Alumina has high heat resistance and corrosion 
resistance compared to other ceramics such as silica 
or mullite and also, has high thermal conductivity [2]. 
They are often used as linings for furnaces and 
incinerators. However, inhomogeneity and porosity 
limit corrosion/erosion resistances of alumina refractory 
materials [1]. 

ln a typical refractory, alumina has a key role as a 
component of aggregates, matrix grains and additives. 
Aggregates form the skeleton bringing refractoriness 
and provide high temperature strength. The matrix is 
composed of fine and ultrafine materials such as 
ground calcined and reactive alumina,  also it plays the 
role of binder with clinker as an additive [3].  

Synthetic alumina based aggregates like white fused 
alumina and tabular alumina are the two main 
aggregates available for high purity corundum brick. 
The different processes for WFA and tabular alumina 
production certainly create differences between the 
aggregate. Tabular alumina is well received and 
extensively used in the refractories for steelmaking. 
WFA is very commonly used as the aggregate for high 
purity corundum brick to non-steel applications like 

gasifier and other industrial furnaces. WFA aggregate 
has higher bulk density which consequently increases 
the density of fired brick and the corrosion resistance 
[4].   

In this study, the waste precision casting sands of 
cobalt was incorporated into high alumina brick and its 
mechanical properties were investigated. 

Cobalt based alloys produced by precision casting have 
generally high wear resistance, high temperature 
resistance and high corrosion resistance. Cobalt-based 
alloys contain 65% by weight of cobalt. Molybdenum 
improves mechanical properties by providing a fine-
grained structure. Chromium also increases the 
strength by solid solution. The modulus of elasticity of 
Co alloys are larger than stainless steel [5].  

2. Materials and Methods

In the production of high alumina refractory materials, 
precision casting sand waste of Cobalt (CPCSW) 
based on  aluminasilicate, that was containing ZrSiO4, 
was used. Binding clay and totanin (2 %) were used as 
binders in the mixture. 

Table 1. Recipes of alumina refractories. 

High alumina refractories were shaped in either 50 
mm×50 mm×50 mm square prism by applying ∼20 bar 
pressure or 25 mm×25 mm×150 mm by applying 30 bar 
pressure. The shaped samples were sintered at 1250 
°C for 4 hours with 5°C/min heating rate. Open 
porosities of samples were determined by Archimedes 
principles. Cold crushing strength tests were applied to 
50 mm3 square prism samples by Liya compression 
testing machine. 3-point bending tests were performed 
for 25 mm×25 mm×150 mm bars by Shimadzu AGS-X 
machine. 

The characterization of microstructures and fracture 
surfaces of samples were performed by the scanning 
electron microscopy (SEM).  
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3. Results and Discussions

The physical test results of 50mm*50mm*50mm cube-
shaped alumina refractories (pure refractory and that 
were produced with cobalt precision casting waste sand 
in different proportions) were given in Figure 1 and the 
cold compressive strength test results of those 
refractories were given in Figure 2. 

(a) 

(b) 
Figure 1. a) Open porosity and b) density values of high 
alumina composite refractories that were produced with 

CPCSW additions. 
As the amount of cobalt casting waste sand increased, 
the amount of open porosity (%) of refractory materials 
increased and the density values decreased (Figure 1). 
Similarly, the compressive strength values were also 
decreased with the addition of increasing additives 
(Figure 2). 
As a results of the decrease in physical and mechanical 
properties were thought as : i) the presence of SiO2 in 
the CPCSW reduced the refractoriness (Tm: SiO2: 
1710°C, Tm: Al2O3: 2030°C), ii) The SiO2 structure 
consists of (SiO4)-4 tetrahedrals and each tetrahedral 
weaker connected from corners. This results lower 
bond strength, and also iii) microcrack formations due 
to thermal expansion coefficient mismatch (between the 
Co2O3, SiO2 and ZrO2 phases which were the main 
components of the additive material and the main 
matrix alumina (Al2O3) phase) caused lower physical 
and mechanical properties. The decrease in the 
strength values with the decrease in the density value 
showed that the density was effective on the 
mechanical properties. 

Table 2. XRF analysis of CPCSW additions. 

Oxides (% wt.) CPCSW 

Al2O3 32,134 
SiO2 52,517 

Fe2O3 2,134 
Co2O3 0,026 
ZrO2 13,189 

Figure 2. Cold crushing strength values of high alumina 
composite refractories that were produced with 

CPCSW additions.  
It was observed that alumina refractories containing 5% 
CPCSW (by weight) had higher physical and 
mechanical properties than those of the refractories 
containing 10% and 20% of wastes. 
Alumina refractory material containing 5% Cobalt 
precision casting waste sand, which was produced as 
25mm*25mm*150mm bars, was subjected to 3 point 
bending test and compared with fused alumina 
refractory bar material (Figure 3). 
The 3-point bending test results (Figure 3) also support 
the cold compressive strength test. Elastic modulus 
values are related to bond strength, the elastic modulus 
of the waste-containing alumina refractory was lower 
than püre alumina refractory, because the bond 
strength of the silica material that was coming from 
CPCSW is lower than the alumina material. 
The toughness of alumina refractory material containing 
5% precision cast sand waste is lower than pure 
refractory. It is thought this decrease in toughness 
value was not too much despite the presence of silica, 
due to microcracks formations and presence of zircon. 

(a) 

(b) 
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(c) 
Figure 3. 3-point bending test values a)strength, b) 

elastic modulus and  
c) toughness of alumina composite refractories (A:
Alumina, C: Cobalt precision casting waste sand). 

(a) 

(b) 
Figure 4. a) Microstructure images of a) Pure alumina, 
b) A+%5C (A: Alumina, C: Cobalt precision casting
waste sand). 

According to SEM images of refractories, even though 
porosities and microcracks were seen in the 
microstructure, more compacted alumina structure and 
then stronger bonding between particles was obtained 
in pure refractory (Figure 4-a). 
When the light gray colored alumina grains are 
examined, it was seen that in refractories containing 
waste (Figure 4-b) both intergranular and transgranular 
cracks occured. In addition, the white zircon grains 
were also broken through the grain and could not stop 
the crack energy. This corresponds to decreases in 
physical properties and mechanical properties 
(strength, elastic modulus and toughness). 

(a) 

(b) 
Figure 5. Fracture surface images of a) Pure alumina, 

b) A+%5C (A: Alumina, C: Cobalt precision casting
waste sand). 

According to fracture surface images, dominantly 
transgranular fracture type was observed in püre 
alumina refractory (Figure 5-a). Refractories produced 
with different amounts of CPCSW additions, had 
transgranular fracture dominantly in coarse grains and 
also intergranular fracture in small grains (Figure 5-b). 
This difference in fracture types was also thought to be 
effective on mechanical properties. 

4. Coclusions

The alumina refractory materials containing cobalt 
precision casting waste sand had lower density, 
strength, elastic modulus, toughness values due to the 
thermal expansion coefficients mismatch and then 
microcracks formations, the presence of silica in the 
cobalt casting waste sand and then lower bonding 
strength, coexistence of intergranular and transgranular 
fractures. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, B4C ve Ti tozları  plazma transferli ark 
kaynak yöntemi kullanılarak ergitme işlemiyle AISI 
430’un yüzeyine alaşımlandırılmıştır. Bu tozların farklı 
oranlarda karışımları kullanılmıştır. Elde edilen kplama 
tabakaları mikroyapı ve aşınma davranışları 
incelenmiştir. Elde edilen kaplama tabakalarının 
aşınma davranışı Taguchi ile planlanmıştır. Abrasiv 
aşınma kütle kayıp sonuçları Taguchi metodunun en 
düşük-en iyi kontrol karakterirtiği ile optimize edilmiş 
olup sonuçlar grafiksek yöntemlerle analiz edilmiştir. 
Çalışma sonunda elde edilen gerçek veriler, L16 (4*2, 
2*2) karışık  diziniyle oluşturulmuş, geri kalan aşınma 
sonuçları da teorik olarak hesaplanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: PTA, Aşınma, Taguchi 
 
Abstract 
 
In this study, B4C and Ti powders are alloyed to the 
surface of AISI 430 by smelting process using a plasma 
transfer arc welding method. Mixtures of these powders 
in different proportions were used. The microstructure 
and abrasion behavior of the cladding layers were 
investigated. The wear behavior of the coating layers 
obtained was planned with Taguchi. Abrasive wear 
mass loss results were optimized with the lowest-best 
control characteristic of the Taguchi method and the 
results were analyzed by graphical methods. The actual 
data obtained at the end of the study were formed with 
the mixed index of L16 (4*2, 2*2) and the remaining 
wear results were calculated theoretically. 
 
Keywords: PTA, Wear, Taguchi 
 
1. Giriş 
 
Ortogonal diziler, faktör seviyelerini, teker değiştirmek 
yerine, eş zamanlı değiştirmeyi önermektedir. Bu 
sayede, deney tasarımında Taguchi yaklaşımı kimya ve 
elektronik sektöründe olduğu gibi üretim sektöründe 
kabul görmüştür.  Taguchi, deneysel yöntem açısından 
önemli bir yenilik getirmemesine rağmen, sanayi 
uygulamalarına yönelik yeni fikirler ortaya atarak ve 
başarılı uygulamalar sergileyerek, deney tasarımı 
yönteminin imalat sektörünce kabul görmesinde büyük 
katkılarda bulunmuştur [1]. Taguchi metodunun esas 
amacı; kontrol edilebilen değişkenlerin belirli 
seviyelerde zaman ve maliyet açısından etkin, aynı 
zamanda kontrol edilemeyen faktörlerin tüm 
kombinasyonlarına karşı duyarsız ürünler/prosesler 
tasarlamaktır.  Taguchi deney tasarım tekniği; ürünlerin 

kalitesinin olmasının yanı sıra, kalite geliştirmede çok 
daha az deneme ile daha iyi sonuç alma imkânını 
vermektedir [2]. Son yıllarda üretim yönetimi 
araçlarında da gelişmeler olmuş ve günümüz 
gereksinimleri için teknikler ortaya konmuş yâda 
yıllardır teoride kalmış yöntemler uygulama alanına 
geçirilmiştir. Bunlardan biri de, özellikle sanayileşmiş 
ülkelerde kullanılmakta olan deney tasarım teknikleridir. 
Tasarım için teklif edilen istatistiksel deneyler, ürün 
parametrelerinin ve parametre sayılarının artması 
sonucu, ürün maliyetinin yükselmesine ve hızlı bir 
şekilde neticeye ulaşılamadığından dolayı da 
uygulanabilirliğini tamamen yitirmektedir. Ancak 
Taguchi uzun yıllar yaptığı çalışmalar sonucunda, çok 
az deneme ile çok iyi neticeler veren ortogonal dizileri 
geliştirmiştir [3]. Son yıllarda Taguchi deney yöntemi 
kullanılarak yapılmış birçok imalat ve metalurji alanında 
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda kontrol 
edilebilen faktörlerinin, kontrol edilemeyenlere göre 
ortagonal dizinleri kullanılarak çalışılmıştır[4-9]. Son 
yıllarda PTA ile yüzey kaplama işlemlerinde, metal 
yüzeylerinin dış ortamlardan korunması veya kullanım 
alanına göre; maruz kaldığı yorulma, sürtünme ve 
aşınmaları ortadan kaldırmak veya minimuma indirmek 
amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır[10-12]. Plazma 
transferli ark (PTA) kaynak yüzey kaplama işlemi, 
kaplama tozları kaplanacak malzemenin yüzeyinde 
plazma transferli ark kaynak yöntemiyle oluşturulan 
eriyik havuza ayrı bir toz besleme ünitesiyle yedirilir. 
Bununla birlikte, kaplama tozları malzemenin yüzeyine 
özel bağlayıcılarla yapıştırılarak da kaplama işlemi 
gerçekleştirilmektedir [13].  
Bu çalışmada, PTA metoduyla ergitme yapılarak B4C 
ve Ti tozları AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğin 
yüzeyine aynı parametrelerde kaplanmıştır. Kaplama 
tabakaları abrasive aşınma direnci, Taguchi tasarım 
metodunun L16 (2*4,2*2) karışık dizini kullanılarak en 
düşük en iyi kontrol özelliğiyle deneysel ve istatistiksel 
olarak optimize edilmiştir. Taguchi metoduyla, kaplama 
tabakasının aşınma direncinde uygulanan 
pamametrelerinin abrasiv aşınma direncine etkisi 
değerlendirilmiştir.  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada; AISI 430 ferritik paslanmaz çelik 
100*14*14 altlık malzemesi olarak kullanıldı. AISI 430 
ferritik paslanmaz çelik yüzeyine 6 mm genişliğinde 1 
mm derinliğinde kanallar açıldı, Şekil 1’de 
görülmektedir. Plazma transfer ark kaplama 
metodundan önce AISI 430 ferritik paslanmaz çeliğin 
yüzeyi etanolle yıkanıp kurutularak temizlendi. 
Kaplanacak B4C ve Ti tozları bu kanallara alkolle 
ıslatılarak serildi ve numuneler sonrasında 100 oC 
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sıcaklıkta fırında 30 dakika kurutuldu. Kaplamada 
kullanılan altlık malzemenin ve kaplama tozlarının 
kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir. PTA yöntemiyle 
yüzey alaşımlama işleminde kullanılan işlem 
parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Kaplama numunesi, PTA torcu ve PTA yüzey 
alışılmamanın şematik görüntüsü 

 

Tablo 1. Kaplama malzemesinin ve kaplama tozlarının 
kimyasal bileşimi 

 
Malzeme Fe Cr C Si Mn P 
AISI 430  Kalan 13 0,08 1 1 0,04 

B4C % 99 saf 
Ti  %99 Saf 

 
Tablo 2. PTA Kaynak kaplamanın deneysel 

parametreleri 
 

Parametre Değer 
Akım (A) 130 
Gerilim (V) 19 
Koruyucu Gaz 
( Ar, m3/h) 

25 

Plazma Gazı 
( Ar, m3/ h) 

0.5 

Elektrot Çapı (mm) 4.8 
Elekrot Türü % 2 Th, Tungsten (W) 
Kaynak Hızı (mm/s) 0.15 
Torç ile Kaplama 
Tabakası  
Arası Mesafe (mm) 

 
3≈ 4 

Torç Uç Çapı (mm) 3.25 
Elektrot-Torc Mesafesi, 
Set Back (mm) 

3 

 

Plazma transferli ark kaynağı yöntemi ile yapılan 
kaplama malzemesinin makro görünümü Şekil 2' de 
verilmektedir  Kaplama işleminde kullanılan tozlar 
karıştırılırken % ağırlık cinsinden hesaplanarak 
karıştırılmış ve kaplama işlemine geçişmiştir.. PTA 
yöntemi ile kaplandıktan sonra kaplama tabakasında 
herhangi bir çatlak veya bozluğa rastlanmamıştır. 
Kaplama tabakalarının mikro yapısı Şekil 3’de 
görülmektedir. 

 

Şekil 2. Kaplama yüzeylerinin dijital görüntüsü 

PTA yöntemi ile farklı metallerle yüzeyi alaşımlandırılıp 
kaplanmış AISI 430 ferritk paslanmaz çeliğin optik 
mikro yapısı incelendiğinde kaplama tabakaları altlık 
malzemesinden kaplama tabakasının yüzeyine doğru 
dentritik katılaşmalar görülmektedir. Şekil 4’de XRD 
analiz sonuçları verilmiştir.  
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Şekil 3. B4C/Ti kaplamanın mikroyapı görüntüsü 

 

Şekil 4. Numunelerin XRD analiz sonuçları 

Mikroyapılar (Şekil 3) ve XRD analizleri (Şekil 4) 
incelendiğinde farklı tipte carbo-borides 
gözlemlenmiştir. Bunlar eutectic M23(B-C)6, M7(B,C)3, 
eutectic M2B fazları ve bal peteği şeklinde ve elmas 
prizma dilimi şeklinde ki koyu renkli Ti (B,C) ‘ler ile 
düzensiz dağılmış irili ufaklı sert fazlardır. Elde edilen 
bu ikincil fazlar M23(B-C)6, M7(B,C)3, Ti (B,C), Ti (B,C) 
tipi bu fazların yüksek kırılma tokluklarından dolayı 
kaplama tabakasının yüzey sertliğinin artmasında çok 
önemli bir etki oluşturacaklardır. Eutectic borid Fe2B 
fazı B içeriği diğerlerine nazaran düşük olduğundan 
çoğunlukla tane sınırlarına çökelirler. Mikroyapdaki 
birincil fazlar genellikle yapı içerisinde düzenli bir 
şekilde dağılırlar. Bunun yanısıra dikdörtgen ve elmas 
prizma dilimli fazlarda aynı şekilde dağılırlar. Ancak 
bunların bouytları hepsinin aynı değildir. Soğuma hızına 
bağlı olarak boyut ve şeliklerinde değişimler olabilir. 
Resimlerdeki en koyu fazlar Ti(B,C) biraz açık koyu 
fazlar ise Fe2B fazı olarak tanımlanmaktadır. 
Abrasiv aşınma işlemleri şematik ve normal görüntüsü 
Şekil 5’de verilen aşınma aparatında pin-on disc 
sistemiyle yapılmıştır. Abrasiv analizler için, aşınma 
numuneleri 10*10*10 mm ebatlarında kaplama 
numunesinin merkezinden olacak şekilde kesilmiştir. 
Aşındırılacak numunenin kaplama tabakası aşındırıcıya 
90°‘lik açı ile yüklenerek 16 dev/dak. hızında abrasive 
aşındırıcıya temas ettirilmiştir. Abrasiv aşınma 
işleminde sonuçlar, kütle kaybı hesaplanarak 
değerlendirilmiştir. Abrasiv aşınma işlemi 120-180 
meshlik aşındırıcılarda, 10-20-30-40 metre mesafede 
ve 6-16 N yükler altında Taguchi deney tasarım L16 
(4*2, 2*2)  yöntemi ile değerlendirilmiştir. Her aşınma 
işlemi sonrasında aşındırıcı yüzeyi temizlenmiştir. Şekil 
5’de aşınma işlemi görülmektedir. 

 

 

Şekil 5. Abrasive aşınma aparatının şematik görüntüsü 
ve aşınma temas resmi 

3.Taguchi Deney Dizaynı ve Sonuçları 
 

PTA Yüzey kaplama işleminde dört farklı parametre ve 
her bir parametrenin de üç farklı seviyesi kullanıldı. 
Aşınma deneyleri sonucunda elde edilen aşınma kütle 
kayıpları ve bu deney sonuçlarının en küçük en iyi 
karakteristiğine göre elde edilen S/N oranları 
verilmektedir. Deneylerde numuneler, aşınma 
mesafeler, uygulanan yük ve aşındırıcı tane boyutu 
girdi faktörü olarak, aşınma miktarı ise çıktı parametresi 
olarak seçilmiştir. Belirlenen kontrol faktörleri ve 
seviyeleri Tablo 3’de görülmektedir.  

Tablo 3. Kontrol faktörleri ve seviyeleri 
 

Semb
ol 

Test 
Parameter

e 

Seviy
e I 

Seviy
e II 

Seviy
e III 

Seviy
e IV 

A Kaplama 
Tabakası 

N1 N2 N3 N4 

B Aşınma 
Mesafesi 
(mt) 

10 20 30 40 

C Uygulana
n Yük (N) 

6 16 - - 

D Aşındırıcı 
(Grid) 

120 180 - - 
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Taguchi aşınma planı Tablo 3’de ki parametrelerin üçlü 
seviyeleri kullanılarak hesaplanmış ve orthogonal L16 
(2*4, 2*2) dizini kullanılmıştır. Bu çalışmada Taguchi 
deney tasarımında S/N yardımıyla elde edilen izafi kütle 
kaybı verilerin en düşük aşınma değerlerini elde 
etmektir. Taguchi Deney Tasarımı yönteminde elde 
edilen deney sonuçları Sinyal/gürültü (S/N) oranına 
çevrilerek değerlendirilmektedir. Sinyal/Gürültü oranı 
değeri küçük olan değer iyi, büyük olan değer iyi, 
nominal değer iyi olarak kalite değerlerinin hedeflendiği 
değere göre farklı şekillerde hesaplanır ve analiz edilir. 
Diğer önemli bir nokta ise deney tasarımının dengeli 
olmasıdır, yani faktörlerin birbirinden bağımsız olarak 
değerlendirebilmesini sağlaması ve bunun içinde 
tasarımda faktörlerin farklı seviyeleri için her test edilen 
şart altında eşit sayıda örnekleme yapılmasıdır. 
Taguchi’nin standart tasarımları bu sistem üzerine 
kurulmuştur [14,15] 
Bu yaklaşımdan yola çıkarak “en küçük en iyidir” analizi 
kullanılmıştır. PTA Yüzey kaplama işleminde dört farklı 
parametre ve her bir parametrenin de üç farklı 
seviyesinin abrasive aşınmalarının tamamı yapılırsa 64 
deney, Taguchi deney tasarımı ile ise tasarımın S/N 
analizi L16 (4*2,2*2) karışık seviyeli dizini kullanılarak bu 
deneyler yapılmadan hesaplanmıştır. L16 ortagonal 
dizinine göre elde edilen gerçek kütle kayıpları Tablo 
4’de verilmiştir. Tablo 5-8’de ise teorik olarak 
numunelerin ayrı ayrı hesaplanan toplam 64 kütle kaybı 
ve S/N analizi görülmektedir (Şekil 6). 

 

Şekil 6. Çalışmanın Taguchi analizi 

Taguchi tasarımlarında en çok kullanılan istatistik 
değerlerinden biri S/N oranıdır ve bu oran sağlam 
tasarımın performansını ölçmek için kullanılır. En 
yüksek S/N oranı deney tasarımında istenen uygun 
değer nokta olan en düşük değere hesaplanmış kütle 
kaybına tekabül eder [16]. Yapılan deneysel çalışmada 
uygun değer sonucu elde etmek için kullanılan 
parametre seviyelerinin en yüksek S/N oranı olan 
seviyeleri alınır. Optimum değerler A4B1C1D1 eşitliği 
yardımıyla aşağıdaki formüller yardımıyla hesaplanır. 
Şekil 6-9’da ki grafikler aşağıdaki formüller sayesinde 
hesaplanmaktadır. Aşağıdaki formüllerde “ ” en yüksek 
S/N değeri “wt” ise uygun değer en küçük en iyi aşınma 
değerini göstermektedir. 

Optimum ƞ =ƞm+ j

i 1=∑ (ƞi-ƞm) 

 

AISI 430 çeliğinin alaşımlandırılmış yüzeyinin abrasive 
aşınması sonucunda elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde 16 numaralı deneyde elde edilecek 
olan veriler, en yüksek S/N değerinde olduğu gösterir. B4C 

kaplı bu numunede 120 gridlik aşındırıcıda 40 metre 
mesafede ve 16 N yük altında 0,048263218gr kütle 
kaybı ve -26,32767456 S/N değeri olarak ölçülmüştür. 

Şekil 7-10’de “en küçük en iyidir” teorisine göre 
hesaplanan teorik aşınma değerleri grafikleri ve L16 
dizinine göre elde edilen kütle kayıpları grafikleri 
verilmiştir. Şekil 7-10 grafiklerinde grafik üzerinde yatay 
eksene paralel aşındırıcı tane boyutu ve uygulanan 
yüklere bağlı olarak aşınma oranının, uygulanan yük 
arttıkça aşınmanın arttığı ancak aşındırıcı tane 
boyutunda böyle bir durum söz konusu değildir. 
Aşındırıcı tane boyutuna bağlı olarak aşındırıcı taneleri 
talaş oluşturmak için yüzey içine doğru yeterince uzanır 
ve malzeme yüzeyinden kesme yaparak aşındırır [9].  
 
Tablo 4. L16 karışık dizini ve gerçek kütle kayıpları 

  
S.  
No 

Kontrol Faktörleri Değerler 
A B C D Kütle 

Kaybı (gr) 
S/N Oranı 

(dB) 
1  

N1 
 
 

10 6 120 0,0095 -40,44552789 
2 20 6 120 0,0153 -36,30617138 
3 30 16 180 0,0452 -26,8972313 
4 40 16 180 0,0456 -26,82070315 
5 

N2 

10 6 180 0,0104 -39,65933321 
6 20 6 180 0,0207 -33,68059309 
7 30 16 120 0,0307 -30,25723249 
8 40 16 120 0,0431 -27,3104546 
9 

N3 

10 16 120 0,0128 -37,85580061 
10 20 16 120 0,0225 -32,95634964 
11 30 6 180 0,0190 -34,42492798 
12 40 6 180 0,0211 -33,51435089 
13 

N4 

10 16 180 0,0123 -38,20189777 
14 20 16 180 0,0262 -31,63397417 
15 30 6 120 0,0155 -36,19336604 
16 40 6 120 0,0206 -33,72265559 

Tablo 5. N1 numunesinin hesaplanan aşınma ve S/N 
değerleri 

  
S.  
No 

Kontrol 
Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D Kütle Kaybı 
(gr) 

S/N Oranı 
(dB) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
N1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 0,00911512 -40,804752 

2 1 1 2 0,010558527 -
39,52793367 

3 1 2 1 0,015305426 -
36,30309171 

4 1 2 2 0,017729085 -
35,02627338 

5 2 1 1 0,016966052 -35,4083842 

6 2 1 2 0,019652677 -
34,13156587 

7 2 2 1 0,028488121 -
30,90672391 

8 2 2 2 0,0329993 -
29,62990558 

9 3 1 1 0,020636447 -
33,70730159 

10 3 1 2 0,023904289 -
32,43048325 

11 3 2 1 0,034651173 -
29,20564129 

12 3 2 2 0,040138289 -
27,92882296 

13 4 1 1 0,024813746 -
32,10615319 

14 4 1 2 0,028743077 -
30,82933486 

15 4 2 1 0,041665381 -27,6044929 

16 4 2 2 0,048263218 -
26,32767456 
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Şekil 7. N1 kaplama tabakasının hesaplanmış kütle 
kaybı değerleri grafikleri 

 

Tablo 6. N2 numunesinin hesaplanan aşınma ve S/N 
değerleri 

  
S.  
No 

Kontrol 
Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D Kütle Kaybı 
(gr) 

S/N Oranı 
(dB) 

17 

N2 

1 1 1 0,009000936 -
40,91424692 

18 1 1 2 0,01042626 -
39,63742859 

19 1 2 1 0,015113696 -
36,41258663 

20 1 2 2 0,017506994 -
35,13576829 

21 2 1 1 0,016753519 -
35,51787912 

22 2 1 2 0,019406489 -
34,24106079 

23 2 2 1 0,028131252 -
31,01621883 

24 2 2 2 0,032585919 -
29,73940049 

25 3 1 1 0,020377935 -33,8167965 

26 3 1 2 0,023604842 -
32,53997817 

27 3 2 1 0,034217099 -
29,31513621 

28 3 2 2 0,039635479 -
28,03831787 

29 4 1 1 0,024502906 -
32,21564811 

30 4 1 2 0,028383014 -
30,93882977 

31 4 2 1 0,041143441 -
27,71398781 

32 4 2 2 0,047658627 -
26,43716948 

 

Şekil 8. N 2 kaplama tabakasının hesaplanmış kütle 
kaybı değerleri grafikleri 

 

Tablo 7. N3 numunesinin hesaplanan aşınma ve S/N 
değerleri 

  
S.  
No 

Kontrol 
Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D Kütle Kaybı 
(gr) 

S/N Oranı 
(dB) 

33 

N3 

1 1 1 0,00718191 -
42,87520085 

34 1 1 2 0,008319187 -
41,59838252 

35 1 2 1 0,012059324 -
38,37354056 

36 1 2 2 0,013968954 -
37,09672222 

37 2 1 1 0,013367751 -
37,47883305 

38 2 1 2 0,015484574 -
36,20201472 

39 2 2 1 0,022446124 -
32,97717276 

40 2 2 2 0,026000535 -
31,70035442 

41 3 1 1 0,016259698 -
35,77775043 

42 3 1 2 0,01883447 -34,5009321 

43 3 2 1 0,027302065 -
31,27609014 

44 3 2 2 0,031625428 -
29,99927181 

45 4 1 1 0,019551042 -
34,17660204 

46 4 1 2 0,022647007 -
32,89978371 

47 4 2 1 0,032828642 -
29,67494174 

48 4 2 2 0,038027155 -
28,39812341 
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Şekil 9. N3 kaplama tabakasının hesaplanmış kütle 
kaybı değerleri grafikleri 

Tablo 8. N4 numunesinin hesaplanan aşınma ve S/N 
değerleri 

  
S.  
No 

Kontrol 
Faktörleri 

Hesaplanan Değerler 

A B C D Kütle Kaybı 
(gr) 

S/N Oranı 
(dB) 

49 

N4 

1 1 1 0,006978051 -
43,12531697 

50 1 1 2 0,008083046 -
41,84849863 

51 1 2 1 0,01171702 -
38,62365667 

52 1 2 2 0,013572445 -
37,34683834 

53 2 1 1 0,012988307 -
37,72894917 

54 2 1 2 0,015045044 -
36,45213083 

55 2 2 1 0,02180899 -
33,22728887 

56 2 2 2 0,025262509 -
31,95047054 

57 3 1 1 0,015798166 -
36,02786655 

58 3 1 2 0,018299853 -
34,75104821 

59 3 2 1 0,026527095 -
31,52620625 

60 3 2 2 0,030727739 -
30,24938792 

61 4 1 1 0,018996084 -
34,42671815 

62 4 1 2 0,022004171 -
33,14989982 

63 4 2 1 0,031896799 -
29,92505786 

64 4 2 2 0,036947752 -
28,64823952 

 

Şekil 10. N 4 kaplama tabakasının hesaplanmış 
kütle kaybı değerleri grafikleri 

Şekil 7-10’da PTA yöntemiyle kaplanan kaplama 
tabakaları L 16 dizinine bağlı olarak abrasiv aşınma 
testine tabi tutulmuş ve elde edilen kütle kayıpları 
verilmiştir. Şekil 7-10 incelendiğinde görüldüğü gibi 
kaplama tabakasının her bir faktörüne ve seviyesine 
göre farklı değişken sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu 
durum teorik olarak hesaplanmış ve oluşturulmuştur.  

4. Sonuçları ve Tartışma 
Bu çalışmada AISI 430 paslanmaz çeliğin 

yüzeyi PTA metoduyla B4C ve Ti tozlarıyla sabit 
enerji girdisi değerlerinde kaplanmıştır. Kaplama 
tabakaları L16 (4*2, 2*2) karışık dizinine bağlı 
olarak abrasiv aşınma testine tabi tutulmuş ve 
Taguchi deney tasarım düzeneğiyle 
değerlendirilmiştir. Taguchi deney tasarımındaki 
“en küçük en iyidir” performans karakteristiği göz 
önüne alınarak yapılan değerlendirme ile elde 
edilen en yüksek S/N değeri  -25,19206145 dB. ve 
en düşük kütle kaybı 0,055004336 gr. aşınma 
direncine tekabül edeceği 16. satırda B4C 
kaplama tabakasında hesaplanmıştır.  

Teşekkür: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri (FÜBAP) birimi tarafından TEKF. 
18.10 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
boyutları küçülerek ısı akıları artan elektronik 
ekipmanların soğutma performanslarının iyileştirilmesi 
amacıyla yüksek ısı akılı farklı desenli yüzeylerden olan 
ısı transferi çarpan akışkan jet tekniği kullanılarak 
araştırılmıştır. Bunun için, üç tarafı kapalı ve bir tarafı 
açık kesiti dikdörtgen olan kanallar içerisindeki ters 
daire ve ters üçgen şeklinde olmak üzere iki farklı 
desene sahip 1000 W/m

2
 sabit ısı akılı bakır plakalı 

yüzeylerin tek bir hava jeti akışı ile soğutulmasının 
sayısal araştırması yapılmıştır. Sayısal inceleme, 
zamandan bağımsız ve üç boyutlu olarak enerji ve 
Navier Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modelli 
Ansys-Fluent bilgisayar programının kullanılarak 
çözülmesiyle yapılmıştır. Kesiti dikdörtgen olan kanalın 
üst ve alt yüzeyleri adyabatik iken ters daire ve üçgen 
desenli yüzeylere sabit ısı akısı uygulanmıştır. 
Kullanılan jet akışkanı 300 K giriş sıcaklıklı havadır. 
Çalışma için belirlenen Re sayısı aralığı 4000-10000 
iken jet-plaka arası uzaklıklar (H/Dh) 4 ve 10’ dur. Elde 
edilen sonuçlar, literatürde bulunan çalışmanın sayısal 
ve deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmış olup, 
birbirleriyle uyum içerisinde oldukları görülmüştür. 
Sonuçlar, ters daire ve ters üçgen şeklindeki her bir 
desenli yüzey için ortalama Nu sayısı ve yüzey 
sıcaklığının değişimi olarak sunulmuştur. Farklı H/Dh 
oranları için kanal boyunca jet akışın sıcaklık ve hız-
akım çizgisi konturu dağılımları her iki desenli yüzey 
için analiz edilmiştir. H/Dh=4 ve Re=10000 için ortalama 
Nu sayısı değerinin ters daire desenli yüzeyler için ters 
üçgen desenli yüzeylere göre %6,06 daha fazla olduğu 
bulunmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Çarpan jet, desenli yüzey, soğutma 

 
Abstract 
 
In this study, heat transfer from different patterned 
surfaces with the high heat fluxes has been 
investigated for the purpose of improving cooling 
performances of electronic equipments with increaed 
heat fluxes due to reducing dimensions depending on 
the technologic developments. For this aim, numerical 
research of cooling of copper plate surfaces having 
1000 W/m

2
 constant heat flux and two different patterns 

that are reverse circle and reverse triangle shapes by 
using a single air jet flow in channels whose cross-
section is rectangle and having three sides closed and 
one side open has been carried out. Numerical 
investigation has been performed steady and 3D 
energy and Navier-Stokes equations by implementing 
computer program of Ansys-Fluent with k-ε turbulance 
model. While the upper and lower surfaces of the 
channel whose cross-section is rectangle are adiabatic, 

constant heat flux has been applied to the surfaces of 
reverse circle and trianle. The used jet fluid is air with 
300 K inlet temperature. The determined Re number 
range for the study is 4000-10000 when intervals 
between the jet-plate (H/Dh) are 4 and 10. The 
obtained results have been matched with the numerical 
and experimental conclusions of the study in the 
literature and it has been seen that they are compatible 
with each other. The results have been presented as 
the average Nu number and the surface temperature 
variations for each patterned surface with the reverse 
circle and reverse triangle shape. The temperature and 
velocity-streamline contour distributions of the jet flow 
along the channel for different H/Dh ratios have been 
analyzed for both pattern surfaces. It has been found 
that average Nu number value is 6,06% higher for 
reverse circle patterned surfaces according to reverse 
triangle patterned surfaces for Re=10000 and H/Dh=4. 
 
Keywords: Impingement jet, patterned surface, cooling 

 

1. Giriş 
 
Etkili ve esnek bir yüksek ısı/kütle transferi aracı olarak 
çarpan jetler, gaz türbinlerinin ve elektronik bileşenlerin 
soğutulmasını, uçak motorlarının buzlanmayı önleyici 
sistemini, yiyeceklerin işlenmesini, tekstil ve kağıt 
kurutulmasını, metallerin tavlanması vb. [1-3] 
uygulamaları içeren çeşitli endüstriyel işlemlerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Yüksek ısı üretim miktarına 
sahip olan elektronik elemanlar, son yıllarda teknolojik 
olarak sürekli gelişerek boyutsal olarak da küçülme 
eğiliminde oldukları için yalnızca hava soğutması 
kullanılarak yeterli soğutma performansının 
sağlanamayacağı belirlenmiştir. Soğutma amacıyla 
çarpan jet kullanılarak, yüksek ısı akısına sahip bu 
cihazlardan büyük miktarlarda ısının uzaklaştırılması 
mümkün hale gelebilmektedir [4,5].  
 
Çarpan jet akışıyla ilgili geçmiş yıllarda yapılan 
çalışmalardan birinde, Argus ve ark. [6] tek bir hava jeti 
akışını kullanarak kanaldaki ısıtılmış blok dizilerinin 
soğutulmasında laminer jet akışı ve ısı transferi 
özeliklerini sayısal olarak araştırmışlardır. Sayısal 
hesaplamalarda değişken parametreler olarak, farklı jet 
Re sayısı, kanal yüksekliği, jet delik genişliği, çarpılan 
plakalar arası uzaklık, plaka yüksekliği ve plaka ısıl 
iletkenlik katsayısını kullanmışlardır. Genel olarak, 
blokların etkili bir şekilde soğutulmasının kanal 
yüksekliğinin azalmasına ve Re sayısının artışına bağlı 
olduğunu saptamışlardır. Yang ve Hwang [7] 
çalışmalarında yarı silindirik bir dış bükey yüzey üzerine 
çarpan türbülanslı bir jetin akış karakteristiklerini sayısal 
olarak incelemişlerdir. Re sayısı arttığında dış bükey 
yüzey üzerindeki hız değişiminin ve türbülans kinetik 
enerjinin arttığını belirlemişlerdir. Alnak ve ark. [8] sabit 
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ısı akısı altında ısıtılan üçgen desenli yüzeylerin 
türbülanslı akış koşullarında hava jeti akışı ile 
soğutulmasını sayısal olarak araştırmışlardır. Boyutsuz 
jet plaka arası uzaklığın 6 olduğu durumda, Re sayısı 
4000’ den 6000’ e artırıldığı zaman ortalama Nu 
sayısında %69.32 artış elde etmişlerdir. Bununla 
birlikte, kanalın çıkışına doğru jet etkisinin azalmakta 
olduğunu ve bu nedenle en yüksek yüzey sıcaklığının 
kanal çıkışındaki desenli yüzeyde olduğunu 
belirlemişlerdir. Karabulut ve ark.[9] yaptıkları bir 
çalışmada, dikdörtgen bir kanal içerisinde bulunan daire 
desenli yüzeyler üzerine etki eden hava jeti akışının 
soğutma potansiyelini ve kanal içerisindeki akışın 
yapısını incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre, jet 
etkisi soğutma kapasitesinin, Re sayısının ve jet plaka 
arası uzaklığın artışıyla arttığını belirlemişlerdir.   
 
Sunulan çalışmada elektronik bileşenlerin en küçük 
teknolojik elemanlarından biri olup bilgisayarlarda da 
kullanılan ve ısı üretim miktarı fazla olan mikroçiplerin 
soğutma performanslarının iyileştirilmesini incelemek 
amacıyla bir tarafı açık, üç tarafı kapalı ve kesiti 
dikdörtgen olan kanallar içerisindeki ters daire ve ters 
üçgen model şeklindeki iki farklı desene sahip bakır 
plakalı yüzeylerin tek bir hava jeti akışı ile 
soğutulmasının sayısal araştırması gerçekleştirilmiştir. 
Sayısal araştırma, zamandan bağımsız, üç boyutlu 
olarak enerji ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε 
türbülans modelli Ansys-Fluent bilgisayar programının 
kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Çalışmada, 
literatürde var olan çalışmalar da dikkate alınarak 
50x200 mm boyutlarında ve kanal yükseklik etkisini de 
incelemek için farklı yüksekliklere sahip dikdörtgen 
şeklindeki kanallar kullanılırken, çarpan jet akışkanı 
olarak ise kanala giriş sıcaklığı 300 K olan hava 
kullanılmıştır. Sayısal hesaplamalarda, havanın 
kinematik viskozitesi ν=15.89 10

-6
 m

2
/s, yoğunluğu 

ρ=1.1614 kg/m
3
, özgül ısısı cp=1.007 kj/kgK, ısı iletim 

katsayısı k=26.3 10
-3

 W/mK olarak alınmıştır. Jet-
desenli plakalar arası uzaklıklar (H/Dh), ters daire ve 
ters üçgen olmak üzere desenlerin geometrik şekilleri 
ve jet akışkanı olan havanın kanala giriş hızları (Re 
sayısı) değişken parametreler olarak dikkate alınmıştır. 
Tüm incelemelerde, desenli yüzeyler sabit 1000 W/m

2
’ 

lik bir ısı akısına maruzdur. İncelenen jet Re sayısı 
aralığı 4000-10000 iken jet-plaka arası uzaklığı ise 4 ve 
10Dh’ dır. Sunulan çalışmanın sayısal sonuçları, 
literatürde bulunan çalışmanın deneysel ve sayısal 
sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sonuçların birbirleriyle 
uyum içerisinde oldukları görülmüştür. Elde edilen 
sonuçlar, ters daire ve ters üçgen olmak üzere her bir 
desenli yüzey için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklık 
değişimleri olarak sunulmuş ve birbirleriyle 
karşılaştırılarak analizleri yapılmıştır. Ayrıca, farklı Re 
sayıları için kanal boyunca jet akışın sıcaklık, hız-akım 
çizgisi konturu dağılımları ters daire ve ters üçgen 
desenli yüzeyler için değerlendirilmiştir.  
  

2. Sayısal Yöntem 
 
Çalışmada, üç boyutlu, zamandan bağımsız olarak 
farklı geometrik şekilli desenli yüzeyler üzerindeki jet 
akışın zorlanmış taşınım ısı transferinin sayısal olarak 
çözümü için Ansys-Fluent programından 
yararlanılmıştır. 
 
Süreklilik ve momentum denklemleri için hesaplamanın 
durdurulacağı yakınsaklık ölçeği 10

-6
 iken, bu değer 

enerji denklemi için 10
-7

‘dir. Simülasyonlarda dörtyüzlü 
(tetrahedral) ağ yapısı kullanılmıştır. Ayrıca, sayısal 
çözümlemede pek çok akış olayında kabul edilebilir 

doğrulukla sonuç vermesi açısından literatürde de 
yaygın olarak kullanılan yarı ampirik bir model olan k-ε 
türbülans modelinden yararlanılmıştır. 
 
Desenli yüzeylerin olduğu kanal boyunca akış ve ısı 
transferinin çözümüne gövde kuvvetinin olmadığı 
kararlı durum koşullarında türbülanslı akış için zaman 
ortalamalı kütle, momentum ve enerjinin korunumu 
denklemlerinden üretilen kısmi türevli diferansiyel 
denklemlerin çözümü ile ulaşılmıştır [10]. 
 
Re sayısı aşağıda verilen denklem ile 
hesaplanmaktadır. 
 

hV D
Re


                                                                   (1) 

Denklem (1)’ daki Dh jet girişinin hidrolik çapı, 
 kinematik viskozite, V∞ akışkanın ortalama hızıdır. 

 

 
c

h

4a.W4A
D

P 2 a W
 


                                                  (2) 

Denklem (2)’ deki Ac ve P sırasıyla jet girişinin kesit 
alanı ve çevre uzunluklarıdır. 
 
Nu sayısı, taşınımla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine 
oranı olarak değerlendirilir. 
 

 s

s

T
k h T T

n


 
   

 
 ve hhD

Nu
k

                          (3) 

Denklem (3)’ deki h yüzey üzerindeki yerel ısı taşınım 
katsayısı, n yüzeye dik yöndür ve ortalama ısı taşınım 
katsayısı hm ve Nu sayısı aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır. 

Ortalama ısı taşınım katsayısı 
 

L

m

0

1
h hdx

L
                                                                  (4) 

 
Ortalama Nu sayısı 
 

m h
m

h D
Nu

k
                                                                (5) 

Denklem (4) ve (5)’ deki, h ve hm sırasıyla yerel ve 
ortalama ısı taşınım katsayılarıdır. 
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3. Geometrik Model 
 
Şekil 1’ de çalışmada kullanılan desenli yüzeylerin 
bulunduğu kanalların boyutlarının da olduğu perspektif 
görünüşleri ve sınır şartları gösterilmektedir. Çalışmada 
kullanılan jet püskürtücünün hidrolik çapı (Dh) 9,9 mm 
iken kanalın boyu (L) ve genişliği (W) ise sırasıyla 200 
mm ve 50 mm’ dir.  Jet püskürtücüden çıkan akışkanın 
giriş hız aralığı 6,23-15,58 m/s iken jet girişinde uniform 
hız profili bulunan dikdörtgen püskürtücünün boyutları 
5.5x50 mm’ dir. Kanal yükseklikleri ise 4xDh ve 10xDh’ 
dır. Kanal boyutlarına bağlı olarak iki farklı kanal 
içerisinde beş adet ters daire ve beş adet ters üçgen 
desenli yüzey bulunmakta iken iki desen arası uzaklık 
Dh, desenin genişlik ve yüksekliği ise 2xDh ve Dh’ dır. 
 
Bu çalışma şu kabuller altında gerçekleştirilmiştir: 
 
a) Kanallar için akış alanı üç boyutlu, zamandan 
bağımsız ve türbülanslıdır. 
b) Desenli yüzeylerin soğutulması için kullanılan jet 
akışkanı sıkıştırılamaz özellikli havadır. 
c) Desenli yüzeye uygulanan sabit ısı akısı 1000 W/m

2
’ 

dir. 
d) Jet akışkanın ısıl özelikleri sabittir. 
e) Jet akışkanı ve desenli yüzeyler için ısı üretimi 
yoktur. 
 

4. Sonuçlar ve Değerlendirme 
 

Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel ve sayısal olarak 
yaptıkları çalışmanın Nu sayısı sonuçları H/Dh=6 ve 
Re=6000 ve 8000 değerleri için, bu çalışmanın sayısal 
sonuçları ile karşılaştırılmalı olarak Şekil 2’ de 
gösterilmektedir. Karşılaştırma amacıyla Kılıç ve ark. 
[11]’ nın çalışmalarında kullandıkları 200x50 mm 
boyutlu düz bir bakır plaka yüzeyi kullanılmıştır. 
Re=6000 için jet çarpma bölgesindeki Nu sayısı değeri 
incelendiğinde Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel sonucu 
ile bu çalışmanın sayısal sonucu arasındaki sapma 
%3,99 iken her iki çalışmanın sayısal sonuçları 
arasındaki sapma değerinin %1 olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, Re sayısının 8000 olduğu değer için 
çarpma bölgesinde türbülans yoğunluğunun artmasına 
bağlı olarak Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel sonuçları ile 
bu çalışmanın sayısal sonuçları arasındaki sapma 
miktarı artarak %9,15 olmaktadır. Aynı bölgede, sayısal 
sonuçlar arasındaki sapma değeri ise %1,02’dir. Elde 
edilen bu sonuçlara göre, bu çalışmanın sayısal 
sonuçlarının Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel ve sayısal 
sonuçlarıyla karşılaştırılabilir ve sayısal çalışmanın 
makul ve uygun olduğu söylenebilir. 
 
H/Dh=4 ve Re=4000 için desenli yüzeylerin ortalama 
Nu sayısı ve jet akışkanın kanaldan çıkış sıcaklığı 
üzerinde ağ sayısının etkisini belirlemek amacıyla ters 
daire ve üçgen desenli yüzeyler için ağ bağımsızlık 
testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ters daire 
ve üçgen desenli yüzeylerin bulunduğu kanal kesitleri 
için sırasıyla 3338659 ve 3476017 adet ağ elemanın 
yeterli olduğu belirlenmiştir. 
 
Ters daire ve ters üçgen desenli yüzeylerin şekillerini 
kolaylıkla görebilmek için desenler Şekil 3a ve b’ de 
yakınlaştırılarak gösterilmiştir. 
 

 

 
 

Şekil 2. Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel ve sayısal 
sonuçları ile sunulan sayısal çalışmanın sonuçlarının 

karşılaştırılması. 
 

 
 
 
İncelenen kanalların her birinde beşer adet olmak üzere 
eşit yükseklik ve genişliklere sahip ters daire ve ters 
üçgen desenli yüzeyler bulunmaktadır. Şekil 4A ve B’ 
de farklı desenler için ayrı ayrı olmak üzere her bir 
desenin tüm yüzeyi boyunca elde edilen ortalama Nu 
sayısı değerlerinin farklı Re sayıları (Re=4000, 6000, 
8000 ve 10000) ve jet-plaka arası uzaklıkları (H/Dh=4 
ve 10) için değişimleri gösterilmektedir. Her iki desen 
şekli için de kanalların sol alt taraflarında yeniden 
dolaşım bölgeleri oluşmaktadır. Oluşan bu yeniden 
dolaşım bölgeleri, akışkanın ve desenli yüzeye 
çarptıktan sonra momentum transferinin yönünü 
değiştirip ana jet akışını etkileyerek maksimum ısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

Şekil 1. a-ters daire b-ters üçgen desenli yüzeylere 
sahip kanalların sınır şartlı ve boyutlu hesaplama 

hacmi için perspektif görünüşleri. 

Şekil 3. Hesaplamada kullanılan a-ters daire b-ters üçgen 

desenli yüzeyli kanalların ağ yapıları. 

Desen 3 Desen 4 Desen 1 Desen 2 Desen 5 a 

Desen 1 Desen 2 Desen 3 Desen 4 Desen 5 b 
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transferi noktasının yerinin değişmesine sebep 
olmaktadır. Bu nedenle, her iki desenli yüzey için en 
fazla Nu sayısı değerlerine Desen 2 için ulaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, yeniden dolaşım bölgeleri, ters üçgen 
desenli yüzeyli kanalda, ters daire şekle sahip olan 
desenli yüzeyli kanala göre daha etkin olmaktadır (Şekil 
6A ve B). Bundan dolayı, ters daire desenli yüzeylerde 
elde edilen ortalama Nu sayısı değerleri ters üçgen 
desenli yüzeylere göre daha fazla olmaktadır. H/Dh=4 
ve Re=10000 için ortalama Nu sayısı değeri, ters daire 
desenli yüzey için ters üçgen desenli yüzeye göre 
%6,06 daha fazladır. Ters daire desenli yüzeyin sahip 
olduğu desen şekli gereği jet akışkanı yüzey üzerinde 
daha etkili şekilde hareket ettiği için ısı transferi daha 
fazla olmaktadır.  Ayrıca, H/Dh değerinin 4’ den 10’a 
artması, jet akışın desenler üzerindeki etkinliğinin 
azalmasına yol açarak ortalama Nu sayısı değerlerinin 
azalmasına neden olmaktadır.  
 
 

 

Re=4000 için H/Dh=4 ve 10’ da ters daire ve üçgen 
desenli yüzeylere ait a-hız-akım çizgisi ve b-sıcaklık 
dağılımı konturları sırasıyla Şekil 6A ve B’ de 
gösterilmektedir. Her iki desenli yüzey için kanallardaki 
Desen 1’ in yanında sol alt kısımlarda oluşan yeniden 
dolaşım bölgeleri jet akışı Desen 2’ ye doğru 
yönlendirmektedir. Bununla birlikte, jet etkisinin 
azalarak jet akışın yüzeyden ayrıldığı kısımlarda, jet  
Şekil 5A ve B’ de sırasıyla ters daire ve üçgen desenli 
yüzeylere ait ortalama yüzey sıcaklığı değişimlerinin 
farklı Re sayısı ve H/Dh değerlerine göre değişimleri 
sunulmaktadır. Elde edilen Nu sayısı değerleriyle 
uyumlu olarak ters daire desenli yüzeyler için ortalama 
yüzey sıcaklığı değerleri üçgen desenli yüzeylere göre 
daha düşük olmaktadır. Bununla birlikte, artan H/Dh 

değerleri kanal içerisinde jet türbülans etkisinin ve 
yüzeyler üzerinde jet etkisinin azalmasına sebep olarak 
yüzey sıcaklık değerlerinin artmasına neden 
olmaktadır. Ters daire desenli yüzeyde Re=8000 ve 
H/Dh=4 için yüzey sıcaklık değeri 314,933 K iken 
H/Dh=10 için bu değer 316,27 K olmaktadır. Ayrıca, 
kanal çıkışına doğru jet etkisinin azalması ve buna 
bağlı olarak artan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle 

en yüksek yüzey sıcaklık değerleri her iki desen yüzey 
şekli için Desen 5’ de elde edilmektedir. Bunun yanı 
sıra, Re sayısının artışıyla kanalın sol alt kısmında 
meydana gelen yeniden dolaşım bölgelerinin jet akış 
üzerindeki etkisinin artması sonucu, Desen 1 için diğer 
yüzeylere göre daha yoğun değişimler meydana 
gelmektedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
akışın giremediği desen aralarında ve kanalların 
sonlarına doğru yeniden dolaşım bölgeleri 
oluşmaktadır. Bu bölgeler, sıcaklık dağılımı 
konturlarından da görülebileceği gibi sıcaklığın arttığı 
bölgelerdir. Ayrıca, H/Dh değerinin 4’ den 10’ a artması 
kanal içerisinde türbülansın azalarak yeniden dolaşım 
bölgelerinin artmasına ve sıcaklık değerlerinin artarak  
soğutma etkisinin kötüleşmesine neden olmaktadır. 
 

A 

(a) 

B 

(a) 

Şekil 4. A-ters daire B-ters üçgen desenli yüzeylerde H/Dh (a)- 4 ve (b)-10 için ortalama Nu sayısının  
Re sayısı ile değişimi. 

(b) (b) 
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Şekil 5. A-ters daire B-ters üçgen desenli yüzeylerde H/Dh (a)- 4 ve (b)-10 için ortalama yüzey 
sıcaklığının Re sayısı ile değişimi. 

(b

) 

A 

(a) 

(b

) 

B 

(a) 

(b) 

H/Dh=

4 

A 

Re=4000 
(a) 

A 
 

H/Dh=1

0 

(a

) 
Re=400

0 

(b) 

(a) 

B 

Re=4000 

H/Dh=

4 

(a)  

B 

H/Dh=10 

Re=400

0 

Şekil 6. A-ters daire B-ters üçgen desenli yüzeyler için (H/Dh=4 ve 10) (a)- hız-akım çizgisi, (b)-sıcaklık 
konturu dağılımının Re sayısı ile değişimi. 

 

(b

) 
(b

) 
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4. Genel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, tek bir hava jeti akışı kullanılmasıyla 
kesiti dikdörtgen olan kanallar içerisinde bulunan sabit 
ısı akılı ters daire ve ters üçgen desenli olmak üzere iki 
farklı şekilden oluşan bakır plakalı yüzeylerdeki ısı 
transferinin ve kanallar içerisindeki akış yapılarının 
incelenmesi sayısal olarak yapılmıştır. Sayısal 
çalışmadan elde edilen sonuçlar, literatürde var olan 
çalışmanın sayısal ve deneysel sonuçlarıyla 
karşılaştırılmış ve birbirleriyle uyum içerisinde oldukları 
görülmüştür. Sonuçlar, her bir ters daire ve üçgen 
desenli yüzeyler için ortalama Nu sayısı ve yüzey 
sıcaklığının değişimi olarak sunulmuştur. Bununla 
birlikte, kanallar içerisindeki jet akışın hız-akım çizgisi 
ve sıcaklık konturu dağılımları farklı H/Dh değerleri göz 
önüne alınarak değerlendirilmiştir. Buna göre, sayısal 
sonuçlardan elde edilen veriler aşağıda özetlenmiştir: 
- Her iki desen şekli için de kanalların sol alt 
taraflarında yeniden dolaşım bölgeleri oluşmaktadır. 
Oluşan bu yeniden dolaşım bölgeleri, akışkanın ve 
desenli yüzeye çarptıktan sonra momentum transferinin 
yönünü değiştirip ana jet akışını etkileyerek maksimum 
ısı transferi noktasının yerinin değişmesine sebep 
olmaktadır. Bu nedenle, her iki desenli yüzey için en 
fazla Nu sayısı değerlerine Desen 2 için ulaşılmaktadır. 
- H/Dh=4 ve Re=10000 için ortalama Nu sayısı değeri, 
ters daire desenli yüzey için ters üçgen desenli yüzeye 
göre %6,06 daha fazladır. 
-Bununla birlikte, H/Dh değerinin 4’ den 10’a artması, jet 
akışın desenler üzerindeki etkinliğinin azalmasına yol 
açarak ortalama Nu sayısı değerlerinin azalmasına 
neden olmaktadır. 
- Elde edilen Nu sayısı değerleriyle uyumlu olarak ters 
daire desenli yüzeyler için ortalama yüzey sıcaklığı 
değerleri ters üçgen desenli yüzeylere göre daha düşük 
olmaktadır. Bununla birlikte, artan H/Dh değerleri kanal 
içerisinde jet türbülans etkisinin ve yüzeyler üzerinde jet 
etkisinin azalmasına sebep olarak yüzey sıcaklık 
değerlerinin artmasına neden olmaktadır. 
-Kanal çıkışına doğru jet etkisinin azalması ve buna 
bağlı olarak artan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle 
en yüksek yüzey sıcaklık değerleri her iki desenli yüzey 
şekli için Desen 5’ de elde edilmektedir.  
- H/Dh değerinin 4’ den 10’ a artması kanal içerisinde 
türbülansın azalarak yeniden dolaşım bölgelerinin 
artmasına ve sıcaklık değerlerinin artarak soğutma 
etkisinin kötüleşmesine neden olmaktadır.  
- Sonuç olarak, desenli yüzeyler ve jet akışı arasında 
meydana gelen ısı transferi ve kanal içerisindeki akış 
yapısı, jet akışın Re sayısından,  H/Dh oranından ve 
temasta olunan desenli yüzey geometrilerinden önemli 
ölçüde etkilenmektedir. Ayrıca, bu çalışmada kullanılan  
ters daire ve üçgen desenli yüzey geometrilerinin çeşitli 
elektronik devrelere benzerlik göstermeleri nedeniyle 
elektronik devre elemanlarının soğutulmalarında 
kullanılabileceği düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Elektronik sistem teknolojisindeki süregelen küçülme ile 
birim hacim başına üretilen ısı miktarındaki artış, etkin 
bir soğutma yöntemini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, 
üç tarafı kapalı ve bir tarafı açık kesiti dikdörtgen olan 
kanallar içerisindeki sur ve ters üçgen şeklinde olmak 
üzere iki farklı desene sahip 1000 W/m2 sabit ısı akılı 
bakır plakalı yüzeylerin tek bir hava jeti akışı ile 
soğutulmasının sayısal araştırması yapılmıştır. Sayısal 
inceleme, zamandan bağımsız ve üç boyutlu olarak 
enerji ve Navier Stokes denklemlerinin k-ε türbülans 
modelli Ansys-Fluent bilgisayar programının 
kullanılarak çözülmesiyle yapılmıştır. Kesiti dikdörtgen 
olan kanalın üst ve alt yüzeyleri adyabatik iken ters 
daire ve üçgen desenli yüzeylere sabit ısı akısı 
uygulanmıştır. Kullanılan jet akışkanı 300 K giriş 
sıcaklıklı havadır. Çalışma için belirlenen Re sayısı 
aralığı 4000-10000 iken jet-plaka arası uzaklıklar (H/Dh) 
4 ve 10’ dur. Elde edilen sonuçlar, literatürde bulunan 
çalışmanın sayısal ve deneysel sonuçlarıyla 
karşılaştırılmış olup, birbirleriyle uyum içerisinde 
oldukları görülmüştür. Sonuçlar, sur ve ters üçgen 
şeklindeki her bir desenli yüzey için ortalama Nu sayısı 
ve yüzey sıcaklığının değişimi olarak sunulmuştur. 
Farklı H/Dh oranları için kanal boyunca jet akışın 
sıcaklık ve hız-akım çizgisi konturu dağılımları her iki 
desenli yüzey için analiz edilmiştir. H/Dh=4 ve 
Re=10000 için ortalama Nu sayısı değerinin ters üçgen 
desenli yüzeyler için sur desenli yüzeylere göre %18,95 
daha fazla olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Çarpan jet, desenli yüzey, soğutma 
 
Abstract 
 
The increment in the amount of heat produced per unit 
volume with an ongoing reduction in electronic element 
technology requires an effective cooling method. For 
this aim, numerical research of cooling of copper plate 
surfaces having 1000 W/m2 constant heat flux and two 
different patterns that are rampart and reverse triangle 
shapes by using a single air jet flow in channels whose 
cross-section is rectangle and having three sides 
closed and one side open has been carried out. 
Numerical investigation has been performed steady 
and 3D energy and Navier-Stokes equations by 
implementing computer program of Ansys-Fluent with 
k-ε turbulance model. While the upper and lower 
surfaces of the channel whose cross-section is 
rectangle are adiabatic, constant heat flux has been 
applied to the surfaces of reverse circle and trianle. The 
used jet fluid is air with 300 K inlet temperature. The 
determined Re number range for the study is 4000-
10000 when intervals between the jet-plate (H/Dh) are 4 

and 10. The obtained results have been matched with 
the numerical and experimental conclusions of the 
study in the literature and it has been seen that they are 
compatible with each other. The results have been 
presented as the average Nu number and the surface 
temperature variations for each patterned surface with 
the rampart and reverse triangle shape. The 
temperature and velocity-streamline contour 
distributions of the jet flow along the channel for 
different H/Dh ratios have been analyzed for both 
pattern surfaces. It has been determined that average 
Nu number value is 18,95% higher for reverse triangle 
patterned surfaces according to rampart patterned 
surfaces for Re=10000 and H/Dh=4. 
 
Keywords: Impingement jet, patterned surface, cooling 
 
1. Giriş 
 
Jet çarpmalı ısı transferi, endüstrideki kullanımı 
nedeniyle geniş ölçüde çalışılan bir akış düzenlemesidir 
[1]. Etkili bir ısı/kütle transferi aracı olarak çarpan jetler, 
gaz türbinlerinin ve elektronik bileşenlerin 
soğutulmasını, yiyeceklerin işlenmesini, tekstil ve kağıt 
kurutulmasını, metallerin tavlanması vb. [2-3] 
uygulamaları içeren çeşitli endüstriyel işlemlerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Yüksek ısı üretim miktarına 
sahip olan elektronik elemanlar, son yıllarda teknolojik 
olarak sürekli gelişerek boyutsal olarak da küçülme 
eğiliminde oldukları için yalnızca hava soğutması 
kullanılarak yeterli soğutma performansının 
sağlanamayacağı belirlenmiştir. Soğutma amacıyla 
çarpan jet kullanılarak, yüksek ısı akısına sahip bu 
cihazlardan büyük miktarlarda ısının uzaklaştırılması 
mümkün hale gelebilmektedir [4,5].  
 
Çarpan jet akışıyla ilgili geçmiş yıllarda yapılan 
çalışmalardan birinde, Argus ve ark. [6] tek bir hava jeti 
akışını kullanarak kanaldaki ısıtılmış blok dizilerinin 
soğutulmasında laminer jet akışı ve ısı transferi 
özeliklerini sayısal olarak araştırmışlardır. Sayısal 
hesaplamalarda değişken parametreler olarak, farklı jet 
Re sayısı, kanal yüksekliği, jet delik genişliği, çarpılan 
plakalar arası uzaklık, plaka yüksekliği ve plaka ısıl 
iletkenlik katsayısını kullanmışlardır. Genel olarak, 
blokların etkili bir şekilde soğutulmasının kanal 
yüksekliğinin azalmasına ve Re sayısının artışına bağlı 
olduğunu saptamışlardır. Yang ve Hwang [7] 
çalışmalarında yarı silindirik bir dış bükey yüzey üzerine 
çarpan türbülanslı bir jetin akış karakteristiklerini sayısal 
olarak incelemişlerdir. Re sayısı arttığında dış bükey 
yüzey üzerindeki hız değişiminin ve türbülans kinetik 
enerjinin arttığını belirlemişlerdir. Alnak ve ark. [8] sabit 
ısı akısı altında ısıtılan üçgen desenli yüzeylerin 
türbülanslı akış koşullarında hava jeti akışı ile 
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soğutulmasını sayısal olarak araştırmışlardır. Boyutsuz 
jet plaka arası uzaklığın 6 olduğu durumda, Re sayısı 
4000’ den 6000’ e artırıldığı zaman ortalama Nu 
sayısında %69.32 artış elde etmişlerdir. Bununla 
birlikte, kanalın çıkışına doğru jet etkisinin azalmakta 
olduğunu ve bu nedenle en yüksek yüzey sıcaklığının 
kanal çıkışındaki desenli yüzeyde olduğunu 
belirlemişlerdir. Karabulut ve ark.[9] yaptıkları bir 
çalışmada, dikdörtgen bir kanal içerisinde bulunan daire 
desenli yüzeyler üzerine etki eden hava jeti akışının 
soğutma potansiyelini ve kanal içerisindeki akışın 
yapısını incelemişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre, jet 
etkisi soğutma kapasitesinin, Re sayısının ve jet plaka 
arası uzaklığın artışıyla arttığını belirlemişlerdir.   
 
Sunulan çalışmada elektronik bileşenlerin en küçük 
teknolojik elemanlarından biri olup bilgisayarlarda da 
kullanılan ve ısı üretim miktarı fazla olan mikroçiplerin 
soğutma performanslarının iyileştirilmesini incelemek 
amacıyla bir tarafı açık, üç tarafı kapalı ve kesiti 
dikdörtgen olan kanallar içerisindeki sur ve ters üçgen 
model şeklindeki iki farklı desene sahip bakır plakalı 
yüzeylerin tek bir hava jeti akışı ile soğutulmasının 
sayısal araştırması gerçekleştirilmiştir. Sayısal 
araştırma, zamandan bağımsız, üç boyutlu olarak enerji 
ve Navier-Stokes denklemlerinin k-ε türbülans modelli 
Ansys-Fluent bilgisayar programının kullanılarak 
çözülmesiyle yapılmıştır. Çalışmada, literatürde var 
olan çalışmalar da dikkate alınarak 50x200 mm 
boyutlarında ve kanal yükseklik etkisini de incelemek 
için farklı yüksekliklere sahip dikdörtgen şeklindeki 
kanallar kullanılırken, çarpan jet akışkanı olarak ise 
kanala giriş sıcaklığı 300 K olan hava kullanılmıştır. 
Sayısal hesaplamalarda, havanın kinematik viskozitesi 
ν=15.89 10-6 m2/s, yoğunluğu ρ=1.1614 kg/m3, özgül 
ısısı cp=1.007 kj/kgK, ısı iletim katsayısı k=26.3 10-3 
W/mK olarak alınmıştır. Jet-desenli plakalar arası 
uzaklıklar (H/Dh), ters daire ve ters üçgen olmak üzere 
desenlerin geometrik şekilleri ve jet akışkanı olan 
havanın kanala giriş hızları (Re sayısı) değişken 
parametreler olarak dikkate alınmıştır. Tüm 
incelemelerde, desenli yüzeyler sabit 1000 W/m2’ lik bir 
ısı akısına maruzdur. İncelenen jet Re sayısı aralığı 
4000-10000 iken jet-plaka arası uzaklığı ise 4 ve 10Dh’ 
dır. Sunulan çalışmanın sayısal sonuçları, literatürde 
bulunan çalışmanın deneysel ve sayısal sonuçlarıyla 
karşılaştırılmış ve sonuçların birbirleriyle uyum 
içerisinde oldukları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, 
sur ve ters üçgen olmak üzere her bir desenli yüzey için 
ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklık değişimleri olarak 
sunulmuş ve birbirleriyle karşılaştırılarak analizleri 
yapılmıştır. Ayrıca, farklı Re sayıları için kanal boyunca 
jet akışın sıcaklık, hız-akım çizgisi konturu dağılımları 
sur ve ters üçgen desenli yüzeyler için 
değerlendirilmiştir.  
  
2. Sayısal Yöntem 
 
Çalışmada, üç boyutlu, zamandan bağımsız olarak 
farklı geometrik şekilli desenli yüzeyler üzerindeki jet 
akışın zorlanmış taşınım ısı transferinin sayısal olarak 
çözümü için Ansys-Fluent programından 
yararlanılmıştır. 
 
Süreklilik ve momentum denklemleri için hesaplamanın 
durdurulacağı yakınsaklık ölçeği 10-6 iken, bu değer 
enerji denklemi için 10-7‘dir. Simülasyonlarda dörtyüzlü 
(tetrahedral) ağ yapısı kullanılmıştır. Ayrıca, sayısal 
çözümlemede pek çok akış olayında kabul edilebilir 

doğrulukla sonuç vermesi açısından literatürde de 
yaygın olarak kullanılan yarı ampirik bir model olan k-ε 
türbülans modelinden yararlanılmıştır. 
 
Desenli yüzeylerin olduğu kanal boyunca akış ve ısı 
transferinin çözümüne gövde kuvvetinin olmadığı 
kararlı durum koşullarında türbülanslı akış için zaman 
ortalamalı kütle, momentum ve enerjinin korunumu 
denklemlerinden üretilen kısmi türevli diferansiyel 
denklemlerin çözümü ile ulaşılmıştır [10]. 
 
Re sayısı aşağıda verilen denklem ile 
hesaplanmaktadır. 
 

hV DRe
ν
∞=                                                                   (1) 

Denklem (1)’ daki Dh jet girişinin hidrolik çapı, 
ν kinematik viskozite, V∞ akışkanın ortalama hızıdır. 

( )
( )

c
h

4a.W4AD
P 2 a W

= =
+

                                                  (2) 

Denklem (2)’ deki Ac ve P sırasıyla jet girişinin kesit 
alanı ve çevre uzunluklarıdır. 
 
Nu sayısı, taşınımla ısı geçişinin iletimle ısı geçişine 
oranı olarak değerlendirilir. 
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Denklem (3)’ deki h yüzey üzerindeki yerel ısı taşınım 
katsayısı, n yüzeye dik yöndür ve ortalama ısı taşınım 
katsayısı hm ve Nu sayısı aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır. 

Ortalama ısı taşınım katsayısı 
 

L

m
0

1h hdx
L

= ∫                                                                 (4) 

 
Ortalama Nu sayısı 
 

m h
m

h DNu
k

=                                                                (5) 

Denklem (4) ve (5)’ deki, h ve hm sırasıyla yerel ve 
ortalama ısı taşınım katsayılarıdır. 
 
3. Geometrik Model 
 
Şekil 1’ de çalışmada kullanılan desenli yüzeylerin 
bulunduğu kanalların boyutlarının da olduğu perspektif 
görünüşleri ve sınır şartları gösterilmektedir. Çalışmada 
kullanılan jet püskürtücünün hidrolik çapı (Dh) 9,9 mm 
iken kanalın boyu (L) ve genişliği (W) ise sırasıyla 200 
mm ve 50 mm’ dir.  Jet püskürtücüden çıkan akışkanın 
giriş hız aralığı 6,23-15,58 m/s iken jet girişinde uniform 
hız profili bulunan dikdörtgen püskürtücünün boyutları 
5.5x50 mm’ dir. Kanal yükseklikleri ise 4xDh ve 10xDh’ 
dır. Kanal boyutlarına bağlı olarak iki farklı kanal 
içerisinde beş adet sur ve beş adet ters üçgen desenli 
yüzey bulunmakta iken iki desen arası uzaklık Dh, 
desenin genişlik ve yüksekliği ise 2xDh ve Dh’ dır. 
 
Bu çalışma şu kabuller altında gerçekleştirilmiştir: 
 
a) Kanallar için akış alanı üç boyutlu, zamandan 
bağımsız ve türbülanslıdır. 
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b) Desenli yüzeylerin soğutulması için kullanılan jet 
akışkanı sıkıştırılamaz özellikli havadır. 
c) Desenli yüzeye uygulanan sabit ısı akısı 1000 W/m2’ 
dir. 
d) Jet akışkanın ısıl özelikleri sabittir. 
e) Jet akışkanı ve desenli yüzeyler için ısı üretimi 
yoktur. 
 
4. Sonuçlar ve Değerlendirme 
 
Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel ve sayısal olarak 
yaptıkları çalışmanın Nu sayısı sonuçları H/Dh=6 ve 
Re=6000 ve 8000 değerleri için, bu çalışmanın sayısal 
sonuçları ile karşılaştırılmalı olarak Şekil 2’ de 
gösterilmektedir. Karşılaştırma amacıyla Kılıç ve ark. 
[11]’ nın çalışmalarında kullandıkları 200x50 mm 
boyutlu düz bir bakır plaka yüzeyi kullanılmıştır. 
Re=6000 için jet çarpma bölgesindeki Nu sayısı değeri 
incelendiğinde Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel sonucu 
ile bu çalışmanın sayısal sonucu arasındaki sapma 
%3,99 iken her iki çalışmanın sayısal sonuçları 
arasındaki sapma değerinin %1 olduğu belirlenmiştir. 
Bununla birlikte, Re sayısının 8000 olduğu değer için 
çarpma bölgesinde türbülans yoğunluğunun artmasına 
bağlı olarak Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel sonuçları ile 
bu çalışmanın sayısal sonuçları arasındaki sapma 
miktarı artarak %9,15 olmaktadır. Aynı bölgede, sayısal 
sonuçlar arasındaki sapma değeri ise %1,02’dir. Elde 
edilen bu sonuçlara göre, bu çalışmanın sayısal 
sonuçlarının Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel ve sayısal 
sonuçlarıyla karşılaştırılabilir ve sayısal çalışmanın 
makul ve uygun olduğu söylenebilir. 
 
H/Dh=4 ve Re=4000 için desenli yüzeylerin ortalama 
Nu sayısı ve jet akışkanın kanaldan çıkış sıcaklığı 
üzerinde ağ sayısının etkisini belirlemek amacıyla sur 
ve ters üçgen desenli yüzeyler için ağ bağımsızlık 
testleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sur ve 
ters üçgen desenli yüzeylerin bulunduğu kanal kesitleri 
için sırasıyla 3338659 ve 3476017 adet ağ elemanın 
yeterli olduğu belirlenmiştir. 
 
Sur ve ters üçgen desenli yüzeylerin şekillerini 
kolaylıkla görebilmek için desenler Şekil 3a ve b’ de 
yakınlaştırılarak gösterilmiştir. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Şekil 2. Kılıç ve ark. [11]’ nın deneysel ve sayısal 
sonuçları ile sunulan sayısal çalışmanın sonuçlarının 

karşılaştırılması. 
 
Araştırması yapılan kanalların her birinde beşer adet 
olmak üzere eşit boyutlara sahip sur ve ters üçgen 
desenli yüzeyler bulunmaktadır. Şekil 4A ve B’ de ayrı 
ayrı desenler için tüm yüzey boyunca elde edilen 
ortalama Nu sayısı değerlerinin farklı Re sayıları 
(Re=4000, 6000, 8000 ve 10000) ve jet-plaka arası 
uzaklıkları (H/Dh=4 ve 10) için değişimleri 
gösterilmektedir. Her iki desen şekli için de kanalların 
sol alt taraflarında yeniden dolaşım bölgeleri 
oluşmaktadır. Oluşan bu yeniden dolaşım bölgeleri, 
akışkanın desenli yüzeye çarptıktan sonra yönünü 
değiştirip ana jet akışını etkileyerek maksimum ısı 
transferi noktasının yerinin değişmesine sebep 
olmaktadır. Bu nedenle, her iki desenli yüzey için en 
fazla Nu sayısı değerlerine Desen 2’ de ulaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, yeniden dolaşım bölgelerinin yanında 
ters üçgen desenli yüzey şeklinin sur desenli yüzeye 
göre jet akışın yüzeyle daha fazla temas etmesini 
sağlaması nedeniyle (Şekil 6A ve B) Nu sayısı 

Şekil 1. a-sur b-ters üçgen desenli yüzeylere sahip 
kanalların sınır şartlı ve boyutlu hesaplama hacmi 

için perspektif görünüşleri. 

a 

b 

Şekil 3. Hesaplamada kullanılan a-sur b-ters üçgen 
desenli yüzeyli kanalların ağ yapıları. 

  Desen 1  Desen 2  Desen 3  Desen 4  Desen 5 b 

a 
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değerlerinde artış yönünde etki elde edilmektedir.  
H/Dh=4 ve Re=10000 için ortalama Nu sayısı değeri, 
ters üçgen desenli yüzey için sur desenli yüzeye göre 
%18,95 daha fazladır. Ters üçgen desenli yüzeyin 
sahip olduğu desen şekli sayesinde jet akışkanı yüzeye 
daha fazla temas ettiği için ısı transferi daha fazla 
olmaktadır.  Ayrıca, H/Dh değerinin 4’ den 10’a artması, 
jet akışın desenler üzerindeki etkinliğinin azalmasına 
yol açarak ortalama Nu sayısı değerlerinin azalmasına 
neden olmaktadır.  
 
Şekil 5A ve B’ de sırasıyla sur ve ters üçgen desenli 
yüzeylere ait ortalama yüzey sıcaklığı değişimlerinin 
farklı Re sayısı ve H/Dh değerlerine göre değişimleri 
verilmektedir.  Nu sayısı değerleriyle paralel olarak sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Re=4000 için H/Dh=4 ve 10 için sur ve üçgen desenli 
yüzeylere ait a-hız-akım çizgisi ve b-sıcaklık dağılımı 
konturları sırasıyla Şekil 6A ve B’ de sunulmaktadır. 
Her iki desenli yüzey için kanallardaki Desen 1’ in sol 
alt yanındaki kısımlarda oluşan yeniden dolaşım 
bölgeleri jet akışı Desen 2’ ye doğru yönlendirmektedir. 
Bununla birlikte, jet etkisinin azalarak jet akışın 
yüzeyden ayrıldığı kısımlarda, jet akışın giremediği 
desen aralarında ve kanalların sonlarına doğru yeniden 
dolaşım bölgeleri oluşmaktadır. Ayrıca, Şekil 6A ve B’ 
den de kolaylıkla görülebildiği gibi sur desenli yüzey için  
 
desenli yüzeyler için elde edilen sıcaklık değerleri daha 
fazla olmaktadır. Bununla birlikte, artan H/Dh değerleri 
kanal içerisinde jet türbülans etkisinin azalmasına yol 
açarak yüzey sıcaklık değerlerinin artmasına neden 
olmaktadır. Ters üçgen desenli yüzeyde Re=8000 ve 

H/Dh=4 için yüzey sıcaklık değeri 315,61 K iken 
H/Dh=10 için bu değer 316,34 K olmaktadır. Ayrıca, 
kanal çıkışına doğru jet etkisinin azalması ve buna 
bağlı olarak artan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle 
en yüksek yüzey sıcaklık değerleri her iki desen yüzey 
şekli için Desen 5 için elde edilmektedir. Bunun yanı 
sıra, Re sayısının artışıyla kanalın sol alt kısmında 
meydana gelen yeniden dolaşım bölgelerinin jet akış 
üzerindeki etkisinin artması sonucu, Desen 1 için diğer 
yüzeylere göre daha yoğun değişimler meydana 
gelmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
oluşan yeniden dolaşım bölgelerinin yoğunluğu, ters 
üçgen desenli yüzeylere göre daha fazladır. Bu da 
kanal içerisinde akış dolaşımının azalmasına neden 
olarak ısı transferini azaltıcı etki yapmaktadır. Bu 
nedenle bu bölgeler, sıcaklık dağılımı konturlarından da 
görülebileceği gibi sıcaklığın arttığı bölgelerdir. Ayrıca, 
H/Dh değerinin 4’ den 10’ a artması kanal içerisinde 
türbülansın azalarak yeniden dolaşım bölgelerinin 
artmasına ve bunun neticesinde sıcaklık değerlerinin 
yükselmesine yani soğutma etkisinin azalmasına neden 
olmaktadır. 
 

 

B 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

A 

Şekil 4. A-sur B-ters üçgen desenli yüzeylerde H/Dh (a)- 4 ve (b)-10 için ortalama Nu sayısının  
Re sayısı ile değişimi. 
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      Şekil 5. A-sur B-ters üçgen desenli yüzeylerde H/Dh (a)- 4 ve (b)-10 için ortalama yüzey 
sıcaklığının  

 

    

(b
 

B 

(a
) 

A 

(a) 

(b) 

(b) 

(a) 
B 

Re=4000 

H/Dh=
 

(a)  
B 

H/Dh=10 

Re=400
 

A 
Re=400

 
(a
 

H/Dh=4 

(b
 

A 
Re=4000 

H/Dh=1
 

(a
 

Şekil 6. A-sur B-ters üçgen desenli yüzeyler için (H/Dh=4 ve 10) (a)- hız-akım çizgisi, (b)-sıcaklık 
konturu dağılımının Re sayısı ile değişimi. 

 

(b
) (b
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4. Genel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, bir tek kanaldan hava jeti akışı 
kullanılmasıyla kesiti dikdörtgen olan kanallar içerisinde 
bulunan sabit ısı akılı sur ve ters üçgen desenli olmak 
üzere iki farklı şekilden oluşan bakır plakalı 
yüzeylerdeki ısı transferinin ve kanallar içerisindeki akış 
yapılarının incelenmesi sayısal olarak 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmadan elde edilen 
sonuçlar, literatürde var olan çalışmanın sayısal ve 
deneysel sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve birbirleriyle 
uyum içerisinde oldukları görülmüştür. Sonuçlar, her bir 
sur ve ters üçgen desenli yüzeyler için ortalama Nu 
sayısı ve yüzey sıcaklığının değişimi olarak 
sunulmuştur. Bununla birlikte, kanallar içerisindeki jet 
akışın hız-akım çizgisi ve sıcaklık konturu dağılımları 
farklı H/Dh değerleri göz önüne alınarak 
değerlendirilmiştir. Buna göre, sayısal sonuçlardan elde 
edilen veriler aşağıda özetlenmiştir: 
- Her iki desen şekli için de kanalların sol alt 
taraflarında yeniden dolaşım bölgeleri oluşmaktadır. 
Oluşan bu yeniden dolaşım bölgeleri, akışkanın yönünü 
değiştirip ana jet akışını etkileyerek maksimum ısı 
transferi noktasının yerinin değişmesine sebep 
olmaktadır. Bu nedenle, her iki desenli yüzey için en 
fazla Nu sayısı değerlerine Desen 2 için ulaşılmaktadır. 
- H/Dh=4 ve Re=10000 için ortalama Nu sayısı değeri, 
ters üçgen desenli yüzey için sur desenli yüzeye göre 
%18,95 daha fazla olmaktadır. 
-Bununla birlikte, H/Dh değerinin 4’ den 10’a artması, jet 
akışın desenler üzerindeki etkinliğinin ve dolayısıyla 
ortalama Nu sayısı değerlerinin azalmasına neden 
olmaktadır. 
- Elde edilen Nu sayısı değerleriyle uyumlu olarak sur 
desenli yüzeyler için ortalama yüzey sıcaklığı değerleri 
ters üçgen desenli yüzeylere göre daha fazla 
olmaktadır. Bununla birlikte, artan H/Dh değerleri kanal 
içerisinde jet türbülans etkisinin ve yüzeyler üzerinde jet 
etkisinin azalmasına sebep olarak yüzey sıcaklık 
değerlerinin artmasına neden olmaktadır. 
-Kanal çıkışına doğru jet etkisinin azalması ve buna 
bağlı olarak artan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle 
en yüksek yüzey sıcaklık değerleri her iki desenli yüzey 
şekli için Desen 5 için elde edilmektedir.  
- H/Dh değerinin 4’ den 10’ a artması kanal içerisinde 
türbülansın azalarak yeniden dolaşım bölgelerinin 
artmasına ve bunun sonucunda yüzey sıcaklık 
değerlerinin yükselmesine yani soğutma etkisinin 
azalmasına neden olmaktadır.  
- Sonuç olarak, desenli yüzeyler ve jet akışı arasında 
meydana gelen ısı transferi; jet Re sayısı, H/Dh oranı ve 
temasta olunan desenli yüzey geometrilerinden önemli 
ölçüde etkilenmektedir. Ayrıca, bu çalışmada kullanılan 
desenli yüzey geometrilerinin çeşitli elektronik devrelere 
benzerlik göstermeleri sebebiyle bu desen şekillerinin 
elektronik devre elemanlarının tasarımında kullanılarak 
soğutma etkinliğini artırabileceği düşünülmektedir. 
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Abstract 
In this study, B4C reinforced Ti matrix functionally 
graded materials (FGMs) was produced by using cold 
pressing+sintering method. The FGMs were 
manufactured in three layers. The outer layers were 
made of Ti + B4C composite and the inner layer was 
made of Ti material. B4C ratio of 5%, 10% and 15% 
was selected. Samples were sintered at 1300 °C for 1h. 
Investigations were carried out to assess the hardness 
properties and microstructures of specimens. Optical 
microscope (OM) was used for microstructure 
investigations. Sample hardness testing was carried out 
with the help of Vickers hardness test device. The 
densities of the samples were measured by 
Archimedes’ principle. It is understood from the optical 
images that there is a compatible bond between the 
composite layer and the non-reinforced layers. In 
FGMs, as the amount of B4C increased, there was a 
decrease in density and an increase in hardness 
values. 
Keywords: FGM, titanium, B4C, microstructure 
 
1. Introduction 
 
Functionally graded materials (FGMs) are advanced 
composite materials that are characterized by 
variations in their composition or microstructure in a 
specific direction. The desired properties can be 
achieved in a single bulk material of FGM, which makes 
them highly applicable for mechanical and tribological 
applications [1]. Functionally graded composites, which 
have superior properties, are produced by combining 
different reinforcement phases. This FGM strategy 
eliminates the use of high cost surface engineering in 
several applications [2]. The selection of the 
reinforcement helps to achieve a high-level graded 
performance in these FGMs [3]. The development of 
composite materials with graded properties known as 
functionally graded materials (FGM) led to a revolution 
in the manufacturing of mechanical parts, particularly in 
the automotive, aviation and biomedical industries [4]. 
Functionally graded materials FGMs, also called 
functionally graded composite materials (FGCMs), are 
in homogeneous substances, which are engineered to 
make different spatial compositions required for 
different processes [5]. Functionally Graded Materials 
(FGMs) are a category of new and advanced materials, 
that have varying properties, which further differ along 
with variations in their dimensions. FMGs are highly 
diverse and are different compared to their parent 
materials. FGMs’ components have certain useful 
characteristic properties, which meet the specific needs 
of certain industrial processes; therefore, they 
effectively overcome the shortcomings of traditional 
composite materials. FGMs have many advantages 
over conventional and composite materials, such as [6]: 
(i) FGMs have an interface layer, that is fully capable of 
attaching two components made of incompatible 
materials, which allows them to substantially increase 
the bond strength. (ii) FGM coating and interfaces can 
be used to reduce residual and thermal stresses. (iii) 

FGM coating can be used for connecting materials and 
eliminating endpoint and interface stresses. (iv) FGM 
coating not only enhances the strength of connections, 
as but it can also reduce the crack driving force [8].  
Particulate reinforced composites based on titanium 
metal and alloys are considered as potential 
replacements for conventional materials used in various 
applications including wear parts such as gears. shah 
and bearings. erosion-corrosion resistant tubing and 
creep fatigue resistant engine components. The main 
limitation to the development of titanium-based 
composites is the high reactivity of titanium, which 
adversely affects the stability of many reinforcing 
materials and results in the formation of reaction 
products at the interface region. The extent of reaction 
and the nature of bonding between the reinforcement 
and matrix determine the load transfer capability and 
crack resistance of the composite structures. Generally, 
this reaction zone between the matrix and the 
reinforcement is considered to be a weak region.4 Also 
the relative degradation in the properties of the 
composite usually increases as the thickness of the 
interfacial reaction zone increases [9-12]. 
Boron carbide (B4C) is one of the hardest materials 
known, ranking third behind diamond and cubic boron 
nitride (cBN). Due to its high hardness, boron carbide 
powder is used as an abrasive material and it shows 
perfect wear resistance [13-15]. 
In this study, B4C reinforced Ti matrix functionally 
graded materials (FGMs) was produced by using cold 
pressing+sintering method. Microstructure properties of 
FGMs were investigated detail. 
 
2. Experimental Studies 
 
Ti as matrix, B4C as reinforcement was selected. The 
size and purity of the selected powder were: Ti powder 
(-325 mesh particle size, 99.9% purity) and B4C (-325 
mesh particle size, 99.5% purity). B4C was added to 
titanium in amounts of 5, 10 and 15% by volume. 
The test samples   preparation for deferent types of 
reinforcements were carried out in several stages, that 
are summarized in the following steps: 
1) Mixing: For the mixing process, the powders were 
subjected to mixing for 45 minutes at speed of 20rpm. 
2) Compact pressing process: In this process, the 
powders were placed in a mold with a 24x10 mm. The 
reinforcement powder was added to the powder matrix 
in lower and upper layers and pressed at 500 Mpa to 
produce a 5 mm thick composite sample with a 24x10 
mm (with three 1.5 mm layers), as shown in Fig. 1. 
3) Sintering: The samples were sintered in a tube 
furnace under a protective argon gas atmosphere. The 
sintering temperature was 1300 ºC and the duration 
was 60 minutes with a heating and cooling rate of 10 
ºC/min. 
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Figure 1. The samples shape and dimensions. 
 

For determining the hardness level of the produced 
samples, we used Vickers hardness testing device at 
200 gr load. For accurate determination of hardness, 
hardness values were measured from the upper, 
middle, and lower layers of the samples; so, three 
hardness values were taken from each sample. The 
densities of FGMs were measured by Archimedes’ 
principle 

 
For metallographic examinations, the obtained 
metallography samples were cleaned on 60-1200 mesh 
papers. Then, the surfaces of the samples were 
polished with the help of diamond spray. For 
microstructure investigations, the samples should be 
etched for 20 seconds in 50ml distilled water+50ml HCl 
solution. For optical examinations, an Olympus GX41 
inverted metallurgical microscope (Olympus Co., Ltd., 
Japan) was used. 

 
 

3. Results and Discussion 
 
Macro views of FGM materials are given in Fig. 2. OM 
images of Ti based FGM materials are shown in Fig. 3, 
Fig. 4 and Fig. 5. In these photographs, triple 
(composite-middle-composite) layers and enlarged 
photographs of these regions as well as interface parts 
are seen in detail. The composite layers and the middle 
part are clearly distinguished. Very little pore formation 
occurred in microstructure. 
 

   
 

Figure 2. Macro views of FGMs 
 

  
 

 
 

Figure 3. OM images of Ti-5 vol.-%B4C FGM: (a) three-
layer appearance (b) Ti layer and (c) composite layer. 

 
 

  
 

 
 

Figure 4. OM images of Ti-10 vol.-%B4C FGM: (a) 
three-layer appearance (b) Ti layer and (c) composite 

layer. 
 
 

  
 

 
 

Figure 5. OM images of Ti-15 vol.-%B4C FGM: (a) 
three-layer appearance (b) Ti layer and (c) composite 

layer. 
 
Table 1 shows the experimental densities of FGMs. 
The experimental densities ranged from 3.9773 to 
3.8234 g/cm3. The experimental density of each 
composite depended on the densities of the composite 
components. Since the density of boron carbide (2.52 
g/cm3) is lower than that of titanium (4.50 g/cm3), the 
decrease in density of FGMs is expected. 
 
Table 1 Experimental densities of FGMs. 
 

Samples Experimental densities (g/cm3) 
Ti-5%B4C 3.9773 
Ti-10%B4C 3.8774 
Ti-15%B4C 3.8234 

 
 

The hardness graphs of FGMs are given in Fig. 6. The 
hardness of the middle layer is about 191 HV0.2, while 
the hardness of composite layers is 363 HV0.2 for 
5%B4C, 453 HV0.2 for 10%B4C and 510 HV0.2 for 
15%B4C. The hardness of the composite layers has a 
very high hardness compared to the middle layer. 
There has been a marked increase in the hardness of 
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FGMs by increasing the amount of B4C. There are 
several factors that cause hardness growth. These can 
be listed as the hardness of the composite elements, 
the dispersion strengthening effect and the effect of the 
hard particles on the movement of dislocations 
depending on the mixture rule. 
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Figure 6. Hardness graph of FGMs 
 

4. Conclusions 
 

i. Ti matrix B4C reinforcement FGM composites 
were successfully produced by using powder 
metallurgy method. 

ii. Composite layers of ceramic particles from 
both optical photographs analyzes are 
homogeneously distributed. The reinforcing 
particles were located at the contact points of 
the matrix grains and slightly embedded in the 
matrix. 

iii. There was a decrease in the experimental 
densities of FGMs by increasing the amount of 
B4C. 

iv. Hardness of FGMs increased significantly in 
increasing amounts of B4C. 
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Özet 
 
Bu çalışmada kare kesitli çekirdek yapısına sahip 
sandviç levhaların düşük hızlı darbe davranışı sayısal 
olarak incelenmiştir. Sandviç yapının çekirdeğini 
oluşturan kare hücrelerin birbirine mükemmel bağlı 
olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada levha kapak kalınlığı 
değiştirilerek elde edilen iki farklı numune için analizler 
tekrarlanmıştır. Kapak ve çekirdek malzemesi olarak 
Alüminyum 2024-T3 seçilmiş olup, LS-Dyna 
programında Johnson-Cook malzeme modeli 
kullanılmıştır. Vurucu davranışı ise rijit malzeme modeli 
olarak tanımlanmıştır. Sayısal çalışma sonunda 
numunelerin darbeye karşı gösterdikleri reaksiyon 
kuvveti, deformasyon, enerji ve hasar davranışı 
incelenmiştir. Vurucu hızı artışı ile artan kinetik enerjiye 
bağlı olarak levha üzerindeki gerilmelerin ve yer 
değiştirmelerin arttığı görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Sandviç Kompozitler, Düşük Hızlı 
Darbe Testi, LS-Dyna, Johnson-Cook Malzeme Modeli 
 
Abstract 
 
In this study, low velocity impact behavior of sandwich 
panels with square cell structure was investigated 
numerically. It is assumed that the square cells forming 
the core of the sandwich structure are perfectly bonded 
to each other. In this study, the analysis were repeated 
for two different samples obtained by changing the face 
sheet thickness. Aluminum 2024-T3 was selected as 
the face sheet and core material and Johnson-Cook 
material model was used in the LS-Dyna program. 
Strike behavior is defined as rigid material model. 
Reaction force, deformation, energy and damage 
behavior of the samples were investigated. It was 
observed that the stresses and displacements on the 
plate increased due to the increasing kinetic energy 
with the increase of the impact velocity. 
 
Keywords: Sandwich Composites, Low Velocity 
Impact Test, LS-Dyna, Johnson-Cook Material Model  
 
1. Giriş 
 
Sandviç malzemeler diğer malzemelere oranla sahip 
oldukları hafiflik, yüksek rijitlik, aşınma direnci, yüksek 
ısıl ve kimyasal direnç özellikleriyle ön plana 
çıkmaktadır. Özellikle sağladıkları yüksek özgül 
dayanımları sayesinde hafif ve dayanıklı yapılar 
gerektiren havacılık, otomotiv, gemi, inşaat, savunma 
gibi sanayi dallarında kendilerine yer edinmiştir [1]. 
Özellikle çarpma etkisiyle ortaya çıkan enerjinin 

absorbe edildiği yüksek mekanik direnç gerektiren 
konstrüksiyonlarda tercih edilir. Sandviç malzemeler 
genel olarak çekirdek, üst yüzey ve alt yüzey 
levhalarının birleşmesi ile meydana gelmektedirler 
(Şekil 1). Sandviç malzemenin iç kısımdaki çekirdek 
malzemesi ile bunun dışında bulunan yüzey kapak 
malzemesi farklı olabilir. Böylece her iki malzemenin 
zayıf özellikleri birbirleri tarafından tamamlanarak 
malzemelerin yüksek özellikleri ortaya çıkmaktadır. En 
dıştaki kapaklar ile çekirdek kısım arasında yapışma 
yüzeyi vardır.  
 

      
                a)                             b)                         c) 

Şekil 1. Farklı çekirdek yapılarına sahip sandviç 
levhalar a) sürekli, b) balpeteği c) oluklu çekirdek yapı 

[2]. 
  
Düşük özgül ağırlığı, yüksek mukavemeti ve enerji 
absorbe edebilme yeteneği gibi birçok üstün özelliği bir 
arada sunan sandviç yapılı kompozit levhaların bu 
özelliklerinin en üst seviyelere çıkarmak ve yeni 
mekanik özellikler kazandırmak amacıyla günümüze 
kadar birçok deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmıştır. 
Zhu ve diğ. [3], kare yapılı karbon fiber takviyeli plastik 
kompozit (CFRP) tüplerin çarpma davranışlarını sayısal 
olarak analiz etmek için iki farklı model (tek katmanlı 
kabuk modeli ve yığılmış kabuk modeli) geliştirmişlerdir. 
İç içe geçme (interlocking) yöntemini kullanarak yeni bir 
kafes sisteminden oluşan dokuma tekstil kompozit ile 
takviye edilmiş sandviç yapıyı ise Fan ve diğ. [4],  
tasarlamış, test etmişlerdir. Arslan ve Kaman [5], cam 
elyaf,  alüminyum ve polyerster reçine emdirilmiş kağıt 
hücre malzemesi kullanarak petek yapılı kompozit 
levhalar üretmişlerdir. Çalışmada petek yapılı hücrelerin 
farklı hücre boyutu ve malzeme seçimi birlikte ele 
alınmıştır. Üretilen kompozit malzemenin enerji 
sönümleme, hasar, deformasyon ve maksimum 
dayanım gibi özellikleri araştırmıştır. Balpeteği yapılı 
kompozit sandviç levhaların düşük hızlı darbe testine 
maruz kalması sonucu enerji absorsiyonu ve yüzey 
deformasyonları Zhang [6], ve Wang [7] tarafından 
incelenmiştir. Wu ve diğ. [8] ise CFRP ve alüminyum 
bal peteği sandviç yapıların çarpışma davranışlarını 
deneysel ve sayısal yöntemlerle araştırmışlardır. Ivanez 
ve diğ. [9], ABAQUS-Explicit sonlu elemanlar paket 
programını kullanarak kompozit sandviç kirişlerin düşük 
hızlı darbeye karşı tepkisini incelemişlerdir. Yüzey 
tabakası davranışı, ABAQUS-Vumat modülü 
aracılığıyla modellenmiştir. Malzeme için Hashin hasar 
kriterine dayalı bir hasar analizi modeli kullanılmıştır. 
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Uçak iç mekânlarında kullanılan, yüzey tabakaları tek 
yönlü cam elyaf takviyeli epoksi kompozitten ve 
çekirdekleri alüminyum petek yapıdan oluşan sandviç 
yapıların düşük hızlı darbe altındaki davranışlarını 
Akatay ve diğ. [10]  araştırmıştır. Hu ve diğ. [11], 
dayanıklı ve ağırlık açısından verimli bir model elde 
etmek için yeni bir CFRP kafes yapılı sandviç panel 
tasarımı yapmış ve üretimini gerçekleştirmişlerdir. 
Kafes göbeği, ortogonal oluklu kafes kirişlerinden 
oluşup kalıp presleme yöntemi ile üretilmiştir. Rong ve 
diğ. [12], farklı çekirdek yapılarının maruz kaldıkları 
darbe ve basınç etkilerine karşı gösterdikleri 
performansı sonlu elemanlar analizi ile incelenmişledir. 
Üç boyutlu sonlu elemanlar modelini ABAQUS-Vumat 
modülü yardımıyla hazırlamışlardır. Sabah ve diğ. [13], 
levhaların düşük hızlı darbe davranışı iyileştirmek için 
kauçuk ile güçlendirilmiş alüminyum bal peteği hücre ve 
karbon fiber takviyeli tabakalı kompozit yüzey 
kapağından meydana gelmiş sandviç yapılar 
geliştirmişlerdir. Sayısal çalışmada ABAQUS sonlu 
elemanlar paket programı kullanılmıştır. Deneysel ve 
sayısal sonuçlar, geleneksel sandviç yapılı 
kompozitlerin sonuçları ile mukayese edilmiştir. Sun ve 
diğ. [14], farklı geometrik konfigürasyonlara sahip 
sandviç yapıların perforasyon davranışlarını karakterize 
etmeyi amaçlamışlardır. Yüzey kapağı kalınlığı, 
çekirdek yüksekliği, bal peteği kalınlığı ve altıgen 
hücrenin yan uzunluğu olmak üzere dört farklı 
geometrik değişkene sahip numuneler deneysel olarak 
test edilmiştir. Havacılık sanayisinde kullanılacak özgül 
ağırlığı çok düşük, sandviç yapıları oluşturmak için 
karbon fiberlerle takviye edilmiş ortogonal sandviç 
kompozit paneller Jiang ve diğ. [15] tarafından 
tasarlanıp, test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar üç 
boyutlu metal kafes kirişlerle mukayese edilip spesifik 
enerji absorbe düzeyi incelenmiştir. 
 
Bu çalışmada ise tamamı izotropik malzemeden 
üretilmiş kare kesitli sandiç levhaların darbe 
davranışları LS-Dyna sonlu elemanlar paket programı 
yardımıyla sayısal olarak incelenmiştir. Analizde 
sandviç levha kapağı dış yüzey merkezine küre 
şeklindeki vurucu düşey doğrultuda çarpmaktadır. 
Levha ve çekirdek hücre malzemesi olarak Alüminyum 
2024-T3 seçilmiştir. Sonlu eleman modelinde malzeme 
ve hasar davranışı için Johnson-Cook modeli 
kullanılmıştır. Vurucu ise rijit kabul edilmiştir. Kapak 
malzemesi kalınlığının değişiminin levha hasar 
davranışına, enerji, ezilme ve raksiyon kuvvetine etkisi 
grafiklerle gösterilmiştir.  
 
2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada LS-Dyna sonlu elemanlar paket programı 
kullanılarak düşük hızlı darbe test analizi yapılmıştır. 
Başlangıçta ANSYS-Mechanical programı yardımıyla 
oluşturulan kare kesitli sandviç levha ve vurucu daha 
sonrasında LS-Dyna programına aktarılmıştır. Boyutları 
100x100 mm olan kare kesitli sandviç yüzey kapakları, 
10 mm yüksekliğinde kare kesitli hücre boşluklarına 
sahip çekirdekle (Şekil 2) birleştirilmiştir (Şekil 3).  

 
Şekil 2.Kare kesitli çekirdek modeli. 

 
Şekil 3. Sandviç levhanın kesit görünüşü. 

 
Çalışmada kapak kalınlığı sırayla t=1 ve 3 mm olan iki 
farklı numune modeli vardır. Analizi yapılan düşük hızlı 
darbe testindeki vurucu ve numunede üç boyutlu sonlu 
eleman tipi kullanılmıştır (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Sandviç levhanın sonlu eleman modeli (t=3 

mm). 
 

Sandviç levhaya 10 mm yarıçapında ve 3 kg ağırlığında 
küre şeklindeki vurucu farkı hızlarda çarpmaktadır. 
Daha hassas sonuçlar elde etmek için geometriyi uygun 
sonlu elemanlar ağ yapısına bölerek optimum ağ sıklığı 
elde edilmiştir. Sonlu eleman modelinde toplam 86032 
düğüm ve 61625 eleman bulunmaktadır. Vurucu ve 
sandviç levha için örnek sonlu elemanlar yapısı Şekil 
5’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 5. Vurucu ve sandviç levhaya ait sonlu elemanlar 

modeli (t=1 mm). 
 
Sınır şartları olarak levhanın çevresi tüm yönlerden 
sabitlenip darbe esnasında hareket etmemesi 
sağlanmıştır. Vurucunun ise sadece numuneye vuruş 
yönünde hareket etmesi sağlanmıştır. Vurucu ve 

Üst yüzey kapağı 

Alt yüzey kapağı 

Çekirdek 
hücresi 

y 

z 
x 
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levhaya ait malzeme özellikleri Çizelge 1 ve 2’de 
verilmiştir. Ayrıca LS-Dyna programında kullanılan 
MAT_JOHNSON_COOK malzeme modeline ait 
Johnson-Cook hasar kriteri parametreleri de Çizelge 
3’de sunulmuştur.  
 
Çizelge 1. Vurucuya ait malzeme özellikleri [16]. 
 
Özellik Sembol Değer 

Elastisite Modülü (MPa) E 200000 

Yoğunluk (kg/m3) ρ 7142856 

Poisson oranı ʋ 0.3 

      
Çizelge 2. Alüminyum 2024-T3 için Johnson-Cook  
malzeme parametreleri [16]. 
 

Özellik Sembol Değer 

Yoğunluk (kg/m3) ρ 2770 

Kayma modüü (MPa) G 24500 

Elastisite modülü (MPa) E 73000 

Poisson oranı ʋ 0.33 

Akma gerilmesi (MPa) A 265 

Pekleşme modülü (MPa) B 426 

Pekleşme üs katsayısı n 0.34 

Şekil değiştirme sabiti C 0.015 

Sıcaklık üs katsayısı m 1 

Erime sıcaklığı *T  775 

 
Çizelge 3. Alüminyum 2024-T3 malzemesine ait 
Johnson-Cook hasar parametreleri [16]. 
 
Özellik Sembol Değer 

Hasar parametresi 1 D1 0.130 

Hasar parametresi 2 D2 0.130 

Hasar parametresi 3 D3 -1.500 

Hasar parametresi 4 D4 0.011 

Hasar parametresi 5 D5 0.000 

 
Johnson-Cook malzeme modelinde gerilme ve birim 
uzama arasındaki ilişki  
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şeklinde tanımlanır [17]. Burada;σ  akma mukavemeti, 
A akma gerilmesi, B pekleşme modülü, ε  plastik birim 
uzama, n pekleşme üs katsayısı, C şekil değiştirme 

sabiti, 
•

ε deformasyon hızı,  0ε  referans deformasyon 

hızı, m sıcaklık üs katsayısı ve *T Kelvin cinsinden 
erime sıcaklığıdır.  
 
Akma sınırının üstüne çıkan gerilme durumlarında 
maksimum plastik birim uzama değeri (kopma sınırı) 
aşıldığı anda kopma başlayacaktır [18] . Johson- Cook 
hasar kriteri  
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eşitliği ile verilir. Burada; D1,D2,D3,D4,D5 hasar 
parametreleri, mσ üç yöndeki normal gerilmelerin 

ortalaması, sσ  von Mises eşdeğer gerilmesidir. 
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             (3)                                                             

 
ε∆  plastik şekil değiştirme oranı değişimini temsil 

eder. D=1 olduğunda hasarın meydana geldiği kabul 
edilir [19]. 
 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Vurucunun levhaya 3.5, 5, 7 ve 10 m/s hızlarla 
çarptığında meydana gelen gerilme dağılımları Şekil 6-
8 arasındaki grafklerde verilmiştir. Vurucunun hızı 
artığında kinetik enerjisinde artacaktır. Dolaysıyla levha 
üzerine etki ettiği enerji miktarına paralel olarak 
gerilmelerin arttığı görülmektedir. 
 

 

   
Şekil 6.  V0 = 3.5 m/s ile vurucunun levhaya çarptığında 

meydana gelen a) -x  b) -y ve c) -z yönündeki normal 
gerilme dağılımları (Pa). 
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Şekil 7.   V0 = 7 m/s ile vurucunun levhaya çarptığında 
meydana gelen a) -x  b) -y ve c) -z yönündeki normal 

gerilme dağılımları (Pa). 
 

Vurucunun numuneye V0 = 3.5 m/s hızla çarpmasıyla 
levha yüzeyinde deformasyonlar meydana gelecektir. 
Çarpmanın etkisiyle oluşan yer değiştirmeler Şekil 9’da 
verilmiştir. Grafik incelendiğinde iki numuneye aynı 
hızlarla çarpan vurucunun numuneler üzerinde farklı 
etki oluşturduğu görülmektedir. Yüzey kalınlığı t=1 mm 
olan numunenin t= 3 mm olan numuneye nazaran daha 
fazla şekil değişimine uğradığı görülmektedir. 
 
 

 

 
Şekil 8.  V0 =10 m/s ile vurucunun levhaya çarptığında 
meydana gelen a) -x  b) -y ve c) -z yönündeki normal 

gerilme dağılımları (Pa). 
 

 
Şekil 9. Farklı yüzey kapağı kalınlıkları için sandviç 
yüzeyinde meydana gelen deformasyonun zamanla 

değişimi (V0= 3.5 m/s). 
 
 

 

 
 

Şekil 10. Vurucunun sırayla a)  V0 =15 m/s, b) 20 m/s 
ve c) 25 m/s hızlarla numuneye çarpması sonucu 
Johnson-Cook hasar kriterine levha üst kapağında 

oluşan hasar dağılımı. 
 
V0= 10 m/s ilk çarpma hızına kadar yapılan analizlerde 
levhada hasar elde edilmemiştir. Bu nedenlede  V0, 25 
m/s değerine kadar artırılmıştır. Vurucunun numuneye 
Şekil10’da belirtilen hızlarla çarpmasıyla levha 
yüzeyinde hasar meydana gelmiştir. Levha yüzeyinde 
hasarın meydana gelip gelmediği Johnson-Cook hasar 
kriterine göre için kontrol edilebilir. Şekil 10 
incelendiğinde vurucunun çarpma hızı V0 artıkça 
yüzeyde meydana gelen hasar bölgesinin ve değerinin 
de artığı görülebilir. 
 
Vurucunun numunenin yüzeyine çarpmasıyla levha 
yüzeyiyle vurucu arasında temas kuvveti ortaya çıkar 
(Şekil 11). Temas kuvveti, vurucunun levha yüzeyine 
çarptığı kinetik enerjiye de bağlıdır. Şekil 11’de 
vurucunun çarpma hızı  V0 = 3.5 m/s olarak seçilmiştir. 
Kalınlığı t= 1 mm olan numune için maksimum temas 
kuvveti 18.2 kN olarak elde edilmiştir. Kalınlığı t= 3 mm 
olan numune için ise maksimum temas kuvveti 14.025 
kN’dur. Yüzey kapağı kalınlığının artışına bağlı olarak 
maksimum temas kuvveti azalmaktadır. 
 

 
Şekil 11. Farklı yüzey kapağı kalınlıkları için sandviç 

yüzeyinde temas kuvvetinin zamanla değişimi (V0 = 3.5 
m/s). 

 

 
Şekil 12. Farklı yüzey kapağı kalınlıkları için enerji 

değişimi (V0= 3.5 m/s). 
 
Vurucunun temas anındaki ve çarpma sonrasındaki 
sabit kinetik enerjileri farkı, numunelerin darbe 
dayanımlarını yanı absorbe ettiği enerjiyi 
göstermektedir. Sayısal analiz sonunda sırayla  t= 1 
mm ve t= 3 mm kapak kalınlıklarına sahip numunelerin 
absorbe enerjileri Şekil 12’de verilmiştir. Şekil 12 
incelendiğinde kapak kalınlığı t = 1 mm olan numuneye 

Darbe sonrası 1 mm kapak kalınlığı için 
yüzeydeki deformasyon görüntüsü 
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vurucunun temas ettiği andaki (0 s) kinetik enerjisi 
17.83 J, çarpma sonrasında ise (0.0025 s) 13.6 J 
olarak belirlenmiştir. Kinetik enerjileri arasındaki farkın 
4.23 J olduğu görülmektedir. Bu değer aynı zamanda 
bu numunenin darbeye dayanımını ifade etmektedir. 
Kapak kalınlığı t = 3 mm olan numune için, vurucunun 
temas ettiği andaki enerjisi 17.51 J, çarpma sonrasında 
ise (0.0015 s)  2.8 J olarak hesaplanmıştır. Kinetik 
enerjileri arasındaki fark 14.71 J olarak belirlenmiştir.  
 
Bu çalışmada kare kesitli alüminyum sandviç levhaların 
düşük hızlı darbe davranışı sayısal olarak incelenmiştir.  
Vurucunun farklı çarpma hızları ve levhanın yüzey 
kapağı kalınlıkları için levha yüzeyinde oluşan gerilme, 
deformasyon ve hasar davranışı grafiklerle 
incelenmiştir. Vurucunun çarpma hızı artışına bağlı 
olarak gerilmeler yüzey kapağında artmıştır. Yüzey 
kalınlığının azalmasına bağlı olarak çekirdek kalınlığı 
boyunca maksimum deformasyon ve  bu deformasyon 
değerine ulaşma süresi artmıştır. Johnson-Cook hasar 
kriterine göre vurucu hızının artması hasar bölgesinin 
yüzey kapağında büyümesine neden olmuştur. t= 1 mm 
kapak kalınlığı yerine t= 3 mm kalınlığında kapak 
kullanılması durumunda, temas kuvveti %29.8 azalmış, 
absorbe edilen enerji ise %248 artmıştır.  
 
Sonuçta sandviç yapılarda darbe sonrası hasar 
davranışının modellenmesi sağlanmıştır. Kapak 
kalınlığının hasar üzerinde önemli bir parametre olduğu 
görülmüştür. Çalışma farklı geometrik modeller ve 
ortotropik malzemelerden oluşan kompleks sandviç 
yapılar için genişletilebilir. Ancak bu durumda 
kullanılacak malzeme modeli ve hasar kriterleri 
değiştirilmelidir. 
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Abstract 
Sandwich panels are manufactured of two strong skins 
and a lightweight core. Due to their high flexural 
strength and lightweight sandwich panels are widely 
used in aerospace, automotive and marine industries. 
The skins are attached to the core using an adhesive. 
In this study, the effect of adhesive type on the impact 
behavior of Aluminum honeycomb sandwich panels is 
investigated using the low-velocity drop test method. 
Two different commercial adhesives used to bond the 
honeycomb core structure to the facesheets. Low-
velocity impact tests performed under 50 Joule energy 
level. The load-time histories were obtained from the 
data acquisition system. Then, the numerical 
integration method applied to acquire load-
displacement histories. The behavior of sandwich 
panels produced by two different adhesives was 
compared under impact loading in terms of peak impact 
load, impact duration, and energy absorption. The drop 
test results proved that the adhesive bonding the skin 
and core structure in the sandwich panel is highly 
effective in peak impact load and impact duration 
values. But the effect of adhesive on the energy 
absorption of the structure is not remarkable as much 
as the peak impact load and impact duration. 
 
Keywords: Low velocity impact, Adhesive, Honeycomb 
 
1. Introduction 
 

The usage of sandwich panels has widely 
increased in aerospace, automotive and marine 
industries due to their high flexural strength and 
lightweight in last years. Sandwich panels are 
manufactured of two strong skins and a lightweight core 
[1-3]. The skins are commonly made of stiff and strong 
material such as steel, aluminum alloy and composite 
materials. To minimize the weight of structure, the 
cores are fabricated from polymers, aluminum, 
composites and wood in form of honeycombs, foams or 
a corrugated construction [4-5]. Honeycomb sandwich 
panels are used especially in air planes and space-
crafts due to light weight structures and high strength to 
weight ratios. Therefore, sandwich panels with 
honeycomb core takes significant interest among 
sandwich structures. Honeycomb sandwich panel 
consists skin and core which are different materials. 
Skins are thin and have high strength and elastic 
modulus. Furthermore, sandwich panels with 
honeycomb structures core due to high energy 
absorbing capacity, low cost and good crashworthiness 
characteristics are used in various industrial 
applications. For instance, honeycomb structures can 
be used as shock absorbers in airplanes and high 
speed trains for energy absorption during crush [6-14]. 

In these events, impact energy is transformed into 
plastic strain energy and it is absorbed through large 
compressive strokes of materials. In case of out-of-
plane impact, these structures are more effective in 
terms of energy absorption. The behavior of these 
structures under impact loads are strongly influenced 
not only by the mechanical properties of the 
honeycomb material and thickness of the cell wall, but 
also by the geometric parameters of the honeycomb 
cell and adhesives. There are many theoretical, 
numerical and experimental investigations on the 
sandwich panels with honeycomb structures core to 
determine the mean crush stress and crush behavior. 
Also, some researchers investigated the effects of core 
types on the failure map and performance of metallic 
sandwich panels.  
The configuration of core affects the stiffness and 
strength as well as damage tolerance and 
crashworthiness characteristics of the sandwich 
structures. The ratio of core thickness to the skin 
thickness influences the bending and shear stiffness of 
sandwich panel. A decrease in the ratio of core 
thickness to the skin thickness increases the bending 
and shears stiffness [15].  
This study aims to research the effect of adhesive type 
on the low-velocity impact behavior of Aluminum 
honeycomb sandwich panels. To reach this aim, 
specimens were prepared using two different adhesives 
on bonding the skin sheets to the honeycomb structure. 
Low-velocity drop tests were conducted at 2.24 m/s 
initial impact velocity. The load-time histories were 
obtained from the data acquisition system. Then 
numerical integration method applied to acquire load-
displacement histories. The behavior of sandwich 
panels produced by two different adhesives were 
compared under impact loading in terms of peak impact 
load, impact duration and energy absorption. The drop 
test results proved that the adhesive bonding the skin 
and core structure in sandwich panel is highly effective 
in peak impact load and impact duration values. But the 
effect of adhesive on the energy absorption of the 
structure is not remarkable as much as the peak impact 
load and impact duration. 
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2. Material and Methods 
 
An experimental investigation on Aluminum hexagonal 
honeycomb sandwich panels subjected to low velocity 
impact loading (i.e., velocities smaller than 20 m/s) is 
conducted. The dimension of test specimens used in 
the experiments has the height of 21 mm, square cross 
section of 100×100 mm, cell size of 10.4 mm, foil 
thickness of 0.05 mm and skin sheet thickness of 1 
mm. The material of the honeycomb structure and skin 
sheet is an Aluminum alloy labeled as Al 3005 H19 and 
Al 5754, respectively. To bond the face sheets to the 
honeycomb structures two different adhesive named 
Sege PU 2304 and DENLAKS PU – 99 were utilized. 
The shear strength of Sege PU 2304 and DENLAKS 
PU – 99 are 15 MPa and 10 MPa, respectively. The 
impact tests were conducted using a drop weight test 
machine as shown Fig. 1. 

 

 
 

Figure 1. Low velocity impact test rig 

 

Figure 2. Electronic control unit 
The test machine consists of a base plate to hold the 
specimen, dropping mass, guiding rails, load sensor, 
projectile with hemispherical nose and data acquisition 
and processing system. In order to release the 
impactor, a manual ram attached to the crosshead 
extends through two hooks on the top of the impactor. 
The diameter of the impactor hemispherical nose is 24 
mm. The force sensor which was attached between the 
tap of the impactor and the dropping mass was 
calibrated before starting the tests. This sensor is 
specifically designed for impact force measurements 
Fig. 2 shows the data acquisition system including post 
processor and National Instruments (NI) Signal Express 
data acquisition software. The dropping mass 20 kg 

was released from 0.25 m height to produce 50 J 
kinetic energy in impact instance. In order to prevent 
the secondary impact, after the initial impact, the anti-
rebounding mechanism is triggered and catches the 
impactor. The obtained load-time history used to 
evaluate the effect of adhesive on the impact behavior 
of honeycomb sandwich panels. 

3. Results and Discussion 

Force-time histories for both specimens were obtained 
from National Instruments Signal Express data 
acquisition software. Newton’s second law of motion 
was applied to obtain the acceleration of projectile as a 
function of time. Then, by integrating the acceleration 
function respect to the time, the velocity and 
displacement time histories of the projectile were 
acquired. In numerical calculations, the time interval 
was assumed as 10 µs. Fig. 3 shows the impact force 
time histories obtained by experimental method for 
specimens with two different adhesives. These graphs 
are important from the point view of maximum impact 
force and impact duration.  
It was observed that the maximum impact force in 
specimen bonded with Sege adhesive is higher than 
the one bonded with Denlaks adhesive. This pattern 
can be explained by the high shear strength value of 
Sege in comparison to the shear strength of Denlaks 
adhesive. The impact duration in specimen bonded with 
Sege is shorter than the one bonded with Denlaks 
adhesive. In order to investigate the effect of adhesives 
on the impact characteristics such as deflection and 
energy absorptions of sandwich panels, the load-
displacement curves were acquired as shown in Fig. 4. 
During calculations, it was assumed that, there is no 
friction between the impactor  and sandwich panel. The 
gravity force during the impact was ignored. The 
impactor was considered as a rigid body. With above-
mentioned assumptions, the principles of dynamics for 
a particle can be applied for an impact case 
reasonably.  
In both graphs, the force increased in linear manner 
and reached an initial peak load. In this section the 
damage accorded in the facesheet. Then, it fluctuated 
after the initial peak. The buckling and crushing in the 
honeycomb structure happened. In specimen bonded 
by Denlaks the force decreased gradually. In the 
specimen bonded by Sege the force after the oscillation 
gradually increased and reached a second peak load. 
Then, the force dropped suddenly.  

By analysis of load-displacement curves and damaged 
specimens, it was observed that, the stroke on the 
specimen bonded by Sege adhesive is lower than the 
other one. The area between the force curve and 
displacement axis gives the total dissipated energy 
during impact event. The obtained values of dissipated 
energy for Sege and Denlaks adhesives are 46.4 J and 
44.7 J, respectively. The comparison the dissipated 
energy between the specimens proved that the 
adhesive type is effective in dissipated energy values of 
honeycomb sandwich panels under impact loading. Fig. 
5 and Fig. 6 show the damaged specimens after the 
drop tests. As shown in Fig.5 and Fig. 6 local buckling 
in the top face and crushing in the honeycomb 
structures happened. 
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Figure 3. Force-Time Graphs for 50 J

Figure 4. Force-Displacement Graphs for 50 J 

Figure 5. Damaged and cross-section of Denlaks 
specimen 

Figure 6. Damaged and cross-section of Sege 
specimen 

4. Conclusion

In this study, the effect of adhesive on the impact 
behavior of Aluminum honeycomb sandwich panels 
was investigated experimentally by low velocity drop 
test method. The specimens were prepared using two 
different adhesives on bonding the skin sheets to the 
honeycomb structure. Low-velocity drop tests were 
conducted at 2.24 m/s initial impact velocity. The load-
time histories were obtained from the data acquisition 
system. Then, numerical integration method applied to 
acquire load-displacement histories. The behavior of 
sandwich panels produced by two different adhesives 
were compared under impact loading in terms of peak 
impact load, impact duration and dissipated energy.  
The drop test results proved that the adhesive bonding 
the skin and core structure in sandwich panel is highly 
effective in peak impact load and impact duration 
values. But the effect of adhesive on the dissipated 
energy of the structure is not remarkable as much as 
the peak impact load and impact duration. 
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Özet 
 

Kolofan doğada bolca bulunan ve birçok çeşit bitkiden 
elde edilen katı ve gevrek bir reçine şeklidir. Petrol ve 
türevi malzemelerin zararlı olması ve kısıtlı miktarda 
bulunmalarından dolayı kolofan ve benzeri malzemeleri 
kullanarak biyomalzemeler üretmek her geçen gün 
daha da önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada havan 
yardımı ile toz haline getirilmiş katı kolofan kullanılarak 
biyo-epoksi reçinesi üretilmiştir. Elekler kullanılarak 
boyutu standart hale getirilmiş toz kolofanın 
topaklanmasını engellemek için ultrasonik karıştırıcı 
kullanılmıştır. Üretilen biyo-epoksilerin çekme ve basma 
gibi mekanik özelliklerine bakılarak yoğunluk ve sertlik 
değerleri incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Epoksi, Kolofan, Ultrasonik 

karıştırıcı, Mekanik özellikler 

 

Abstract 
 

Rosin is a solid and brittle resin form that is found 
abundantly in nature and obtained from many kinds of 
plants. Since petroleum and derivative materials are 
harmful and have limited amounts, it is becoming more 
important to produce biomaterials by using rosin and 
similar materials. In this study, a bio-epoxy resin was 
produced using solid rosin which was powdered by 
mortar. Ultrasonic stirrer was used to prevent 
agglomeration of powdered rosin, whose size was 
standardized using sieves. The mechanical properties 
of bio-epoxy such as tensile and compression were 
examined and density and hardness values were 
investigated. 
 
Keywords: Epoxy, Rosin, Ultrasonic stirrer, 

Mechanical properties 
 

1. Giriş 
 

Son yıllarda, azalan petrol rezervleri ve ciddi çevre 
kirliliği nedeniyle biyo-temelli maddelere verilen önem 
gittikçe artmaktadır [1]. Biyokütlelerin yararlı polimerlere 
veya kompozitlere dönüştürülmesi önemli ekonomik ve 
çevresel değerlere sahiptir. Bu manada doğal kaynaklı 
malzemeler kullanılarak biyo-tabanlı polimerler üretmek 
her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Biyo 
bazlı polimerik malzemeleri sentezlemek için nişasta 
[2], selüloz

 
 
[3], kitosan [4], lignin [5], bitkisel yağ [6] ve kolofan [7] 
gibi çok miktarda yenilenebilir malzeme kullanılmıştır. 
 
Kolofan, çam ve kozalaklı ağaçlardan elde edilen ve 
doğada bol miktarda bulunan doğal bir kaynaktır. Petrol 
bazlı sikloalifatik veya aromatik bileşiklere benzer katı 
yapıya sahip kolofan %90'dan fazla kolofan asidi içerir 
ve yaklaşık 1,2 milyon tonluk küresel yıllık üretim 
hacmine sahiptir [8]. Kolofan asitlerinin karakteristik 
halka yapısı, bazı petrol bazlı sikloalifatik veya aromatik 
bileşiklere oldukça benzerdir ve bu da kolofan ve 
türevlerini polimerler için uygun birer malzeme haline 
getirir [7]. Bundan dolayı ve sahip olduğu 
biyouyumluluk, biyolojik bozunabilirlik ve düşük maliyet 
gibi karakteristik özelliklerinden dolayı, belirli kimyasal 
yapılara ve değerli özelliklere sahip bazı yeni 
polimerlerin hazırlanması için hammadde olarak 
kullanılmaktadır [9-12]. 
 
Epoksi polimerleri havacılık, otomotiv ve elektronik 
uygulamalarında, yapıştırıcılar, yüzey kaplamaları ve 
ileri kompozit malzemelerde matris malzemesi olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadırlar [13]. Epoksi 
malzemeler, yüksek performanslı hafif yapılara yol açan 
düşük yoğunluklu yüksek sertlik ve yüksek mukavemet 
gibi üstün mekanik özelliklerinden dolayı mühendislik 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılırlar [14]. Epoksi 
reçineleri düşük molekül ağırlıklı ön polimerler veya en 
az iki epoksit grubu içeren daha yüksek moleküler 
ağırlıklı polimerlerdir. Ayrıca epoksit grubu bazen bir 
glisidil veya oksiran grubu olarak da adlandırılır. 
Günümüzde epoksi reçinelerinin çoğu, endüstriyel 
olarak üretilmektedir. Epoksi reçine üretimi için 
hammaddeler bugün büyük ölçüde petrol bazlıdır, 
ancak biyo kaynaklı maddeler de artık epoksi reçinesi 
üretiminde kullanılmaktadır. 
 

Literatürde genellikle kolofan asidlerinden 
yararlanılarak biyo-epoksi üretimi yapılmıştır [15-18]. 
Kolofan maddesini doğrudan epoksi reçinesine katarak 
yapılan çalışmalar oldukça azdır. Demircan ve ark. [19] 
yaptıkları çalışmada kolofanı toz hale getirerek çeşitli 
oranlarda epoksi reçinesi içerisine katmış ve bunları 
mekanik olarak karıştırmışlardır. Katkı oranlarının 
yüksek olması ve karıştırma yönteminin sadece 
mekanik olarak kısıtlı kalması ürettikleri biyo-epoksinin 
çekme dayanımını ve ısı iletim katsayısını düşürmüştür. 
 
Bu çalışmada endüstriyel olarak petrol bazlı üretilen 
epoksi reçinesine alternatif olarak kolofan kullanılarak 
biyo-tabanlı bir epoksi reçinesi üretilmiştir. Katı kolofan 
önce havan ile dövülerek toz haline getirilmiş ve kütlece 
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%1, 2, 3 oranlarında epoksi reçinesine eklenmiştir. 
Karışım işleminin daha homojen olması içi ultrasonik 
karıştırıcı kullanılmıştır. Oluşturulan karışım ASTM 
standartlarına göre üretilmiş, RTV-2 kalıp silikonlarına 
dökülmüş ve biyo-epoksi reçinesi üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen biyo-epoksinin çekme ve 
basma gibi mekanik özellikleri incelenmiş ve ayrıca 
sertlik ve yoğunluk özellikleri analiz edilmiştir. 

2. Materyal ve Yöntem

Epoksi reçinesi olarak MGS L285 reçinesi, sertleştirici 

olarak H287 sertleştiricisi seçilmiştir. Çalışma için kullanılan 

kolofan çam ağacından elde edilmiş kolofandır. Reçineyi 

kalıplamak için RTV-2 kalıp silikonu kullanılmıştır. 

İlk aşamada kolofan el havanı kullanılarak toz haline 

getirilmiştir. Tozların boyutlarını standart hale getirebilmek 

için 180 µ’luk elek kullanılmıştır. Standart hale getirilmiş 

kolofan tozlarından sırası ile %1, 3, 5 oranlarında alınarak 

epoksi reçinesine ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Kolofan 

tozlarının epoksi içerisinde homojen dağılmasını sağlamak 

için ultrasonik karıştırıcı kullanılmıştır. Karışım, %100 

genlik değerinde, 15 sn açık 30 sn kapalı modunda olacak 

şekilde 3 saat boyunca karıştırılmıştır. Karışım sırasında 

sıcaklık kolofanın erime sıcaklığının üstünde olan 80 °C’de 

sabit tutulmaya çalışılmıştır. Karışım hazır hale getirildikten 

sonra ASTM standartlarına göre hazırlanmış RTV-2 

kalıplarına dökülerek oda sıcaklığında bir gün boyunca 

kürlenmeye bırakılmıştır. Bir gün sonra Şekil 1’de ki gibi 

çıkarılan numuneler çekme ve basma deneyi yapılmış ve 

ayrıca sertlik ve yoğunlukları ölçülmüştür. 

Şekil 1. Kalıplardan çıkarılmış biyo-epoksi numuneleri 

3. Deneyler ve Tartışma

Çekme deneyi numuneleri ASTM D638-14, basma 
deneyi numuneleri de ASTM D695 standardına göre 
üretilmiştir. Çekme deneyi 5 mm/dk hızda 
gerçekleştirilmiş olup, deney sonucunda maksimum 
gerilme ve birim şekil değiştirme sonuçları incelenmiştir. 
Basma deneyi 1.3 mm/dk hızda gerçekleştirilmiş olup 
deney sonucunda maksimum basma gerilmesi 
sonuçları incelenmiştir. Ayrıca numunelerin sertlikleri ve 
yoğunlukları ölçülmüş ve karşılaştırma yapılmıştır. 

3.1. Çekme Deneyi 

Çekme deneyi ve basma deneyi numuneleri Şekil 2.’de 
gösterilmiştir. Maksimum çekme gerilmesi ve 
maksimum birim şekil değiştirme verileri sırası ile Şekil 
3 ve Şekil 4’te gösterilmiştir. 

Şekil 2. a) Çekme numuneleri b) Basma numuneleri 

Şekil 3. Maksimum çekme gerilmesi grafiği 

Şekil 4. Maksimum birim şekil değiştirme grafiği 

Şekil 3’deki sonuçlar incelendiğinde toz kolofan 
katkısının çekme gerilmesi değerlerini yaklaşık %18 
oranında düşürdüğü gözlemlenmektedir. Bu sonuç her 
üç katkı oranı için de nerede ise aynı çıkmıştır. Aynı 
şekilde Şekil 4 incelendiğinde epoksi reçinesine toz 
kolofan katmak maksimum birim şekil değiştirme 
değerlerini %30 oranında düşürmüştür. Her üç katkı 
oranı için de bu sonuç nerede ise aynı çıkmıştır. Lakin 
sonuçlar literatür ile karşılaştırıldığında, mekanik 
karıştırma yöntemi ile yapılmış sonuçlara göre daha iyi 
çıkmıştır [19]. 
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3.2. Basma Deneyi 

Basma deneyi numuneleri Şekil 2’de gösterilmiştir. 
Maksimum basma gerilmesi verileri Şekil 5’te verilmiştir. 

Grafiği incelediğimizde toz kolofan katkı oranı arttıkça 
basma gerilmesi değerlerinin arttığı gözlemlenmektedir. 
Bu oran %5 katkı miktarında yaklaşık olarak %3.55’lik 
bir artış miktarına denk gelirken her üç oran için de 
nerede ise sabit kalmıştır. Toz kolofan eklemek hem 
dayanım değerini arttırmaktadır hem de maliyeti 
düşürmektedir. Bu manada üretilen biyo-epoksi reçinesi 
basma kuvvetlerine maruz kalacak alanlarda 
kullanılabilir. 

Şekil 5. Maksimum basma gerilmesi grafiği 

3.3. Yoğunluk 

Üretilen biyo-epoksi reçinesinin yoğunlukları Arşimet 
prensibine göre ölçülmüştür. Yoğunluk sonuçları Şekil 
6’ da gösterilmiştir. Yoğunluk değerlerinin azalmasında 
katkı olarak kullanılan kolofanın yoğunluğunun (1.073 
gr/cm

3
) epoksi reçinesinin yoğunluğundan (1,1676

gr/cm
3
) düşük olması etkili olmuştur. Her ne kadar

düşme oluşumu gözlemlenmiş olsada bu oran 
maksimum düşmenin algılandığı %5 katkı oranında 
%0.42 kadar düşük bir azalmaya tekabül etmiştir.  

Şekil 6. Yoğunluk grafiği 

3.4. Sertlik 

Örneklerin sertlik değerleri HRM skalasında 100 kg 
ağırlığında 5 mm çaplı çelik bilya uç kullanılarak 

Rockwell cinsinden karşılaştırma amaçlı ölçülmüş ve 
sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir. Burada kolofan katkı 
miktarındaki artış ile sertlik değerlerinde kayda değer 
oranda bir azalma (%31.81) olmuştur. Kolofan sertlik 
değerlerinin epoksi reçinelerin sertlik değerlerinden 
düşük olduğu yapılan sertlik ölçümlerinde 
gözlemlenmiştir. Malzemelerin sertlik değerleri ile 
çekme değerleri arasında olan ilişkilerde göz önüne 
alındığında karşılaşılan sonuçların paralel çıktığı 
gözlemlenmiştir.    

Şekil 7. Sertlik grafiği 

4. Sonuçlar

Bu çalışmada ağaç reçinesinden elde edilen kolofan toz 
haline getirilerek epoksi reçinesine katılmış ve biyo-
epoksi reçinesi elde edilmeye çalışılmıştır. Üretilen 
biyo-epoksi reçinelerinin mekanik özellikleri incelenmiş 
ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan deneyler 
sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir; 

 Toz kolofan katkısı epoksi reçinesinin çekme
gerilmesi ve birim şekil değiştirme özelliklerini sırası
ile %18 ve %30 oranında düşürmüştür.

 Basma testi sonucunda elde edilen basma
gerilmeleri için en iyi sonucun %3.55’lik artış oranı
ile %5 katkı oranında gerçekleştiği gözlemlenmiştir.

 Kolofanın yoğunluğunun daha düşük olmasında
dolayı bu değerlerde azalma (%0.42) gözlemlenmiş
ve aynı paralellikle sertlik değerleri de azalmıştır

(%31.81). 
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INVESTIGATION OF THE PHYSİCAL PROPERTIES OF MICA POWDER 
REINFORCED RUBBER MATERIAL 

MİKA TOZU KATKILI KAUÇUK MALZEMENİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN 
İNCELENMESİ 
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Konya Necmettin Erbakan Universitesi, Ahmet Cengiz Müh.Fak., Makine Müh. Bölümü, 

 Seydişehir - Konya, Turkey, sabanbulbul42@hotmal.com 

Özet 

Yapılan bu çalışmada SBR tipi kauçuk malzemenin 
mekanik özelliklerine, dolgu malzemesi olarak farklı 
oranlarda kullanılan mika tozunun etkileri incelenmiştir. 
Çalışmalarda ana matris olarak Stiren–Butadien 
Kauçuk (SBR) kullanılmıştır. Deneylerde aynı kauçuk 
hamuruna bağlı kalınarak, mevcut karbon siyah ve 
kalsit dolgularına ek olarak mika tozundan (MP) % 0, % 
5 % 10 % 20 oranlarında (kütlece 50gr 100gr 200gr) 
kauçuk hamuruna ilave edilerek 4 farklı bileşik elde 
edilmiştir. Oluşturulan bileşiklerin sertlik testleri ve 
yoğunluk testleri yapılmış ve elde edilen deney 
sonuçları kendi aralarında karşılaştırılmıştır. Mika 
tozunun artışına bağlı olarak sertliği ve yoğunluğu 
arttırdığı görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Sertlik, Dolgu,  Yoğunluk, SBR 

Abstract 

In this study, the effects of different rates of mica 
powders were investigationed as filling material to type 
of SBR rubbers mechanical properties. With this study 
Stiren-Butadien rubber (SBR) used as main matrix 
material. At the experiments by use the same dough, in 
addition to existing carbon black and calcite filling, from 
the mica powders (MP) the percent of % 0 % 5 % 10 
and % 20 (by mass 0 gr, 50gr, 100gr and 200gr) added 
to rubber dough and obtained 4 different compounds. 
Tests of hardness and density of This compounds heve 
done and the results of experiments compaired with 
eachother. Increasing of hardness and density were 
observed by according to increase of mica powder. 

Keywords: Hardness, Filling, Density, SBR 

1. Giriş

Doğal (NR) ve yapay (SBR) kauçuk olarak anılan 
elastomerler kendilerine has üstün özellikleri nedeni ile 
geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Otomotiv, inşaat, 
beyaz eşya ve ayakkabı taban malzemelerine kadar 
endüstrinin pek çok alanında kullanılmaktadır. Ayakkabı 
taban malzemeleri imalinde kauçuk özellikli 
malzemelerin kullanım oranı % 34 tir [1]. Bu 
malzemelerden üretilecek ürünün gerektirdiği özelliklere 
sahip olabilmesi için işlenme sırasında çok sayıda ve 
değişik niteliğe sahip dolgu ve katkı maddeleri ilave 
edilmektedir. Dolgu maddeleri proses kolaylaştırıcılar, 
pişiriciler, hızlandırıcılar ve maliyet düşürücüler olarak 
gruplara ayrılabilir. 
Sentetik (SBR) kauçuk olarak anılan elastomerler 
kendilerine has üstün özellikleri nedeni ile geniş bir 
kullanım alanına sahiptirler. Ayakkabı tabanlıları başta 

olmak üzere,  otomotiv, inşaat, tekstil, sağlık sektörü 
gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ayakkabı taban 
malzemeleri imalinde kauçuk özellikli malzemelerin 
kullanım oranı % 34 tir [2]. Bu malzemelerden 
üretilecek ürünün gerektirdiği özelliklere sahip 
olabilmesi için işlenme sırasında çok sayıda ve değişik 
niteliğe sahip dolgu ve katkı maddeleri ilave 
edilmektedir. Bilim insanlarının farklı dolgular kullanarak 
bileşiklerin mekanik ve fiziksel özeliklerini geliştirme 
adına yaptıkları birçok çalışma vardır bunlardan bazıları 
şu şekildedir; 
Mohan ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmasında, 
nanakil takviyesinin Doğal Kauçuk/ Stiren Bütadien 
Kauçuğunun (NR/SBR),  nanokil oranı arttıkça sertliğin 
birmiktar arttığını ve soğuk yırtılma dayanımın ise 
düştüğünü gözlemlemişlerdir [3] 
Nashar vd., yaptıkları bir çalışmada, karbon siyahının 
yerine, modifiye edilmiş fosfat kullanmışlardır. Böylece 
mekanik özelliklerinin iyileştiğini ve vulkanizasyon 
sürelerinin azaldığını belirtmişlerdir [4]. 
Suphadon ve Busfield, isli silika dolgulu kauçuk 
özellikleri üzerinde, silanın etkisini incelemişlerdir. İsli 
silikanın, SBR karışımında yoğunluğunun artması 
mukavemeti ve çapraz bağ yoğunluğunu arttırdığını 
belirtmişlerdir. Bu karışıma % 2 oranında bağlayıcı ilave 
edildiğinde malzeme yırtılma ve kopma 
mukavemetlerinin maksimum olduğu, bağlayıcı oranı 
arttıkçada (% 5 ve % 10) kopma ve yırtılma 
mukavemetlerinin giderek düştüğünü belirtmişlerdir. 
Silanın, silikayla birlikte % 2 oranında kullanılması, 
hatta gerekliyse kükürt ile birlikte kullanılabileceği 
belirtilmiştir [5]. 
Ahmadi ve Shojaei, NR/SBR kauçuk matris içerisine 
karbon siyahı ve karboksillenmiş nanotüp dolguların (% 
10 ağırlık) kimyasal yapısını incelemişlerdir. NR/SBR 
karışımına ilave edilen karbon siyahının çapraz bağ 
oranını, kinetik tork gücünü ve vulkanizasyon süresini 
artırdığını gözlemlemişler. Aynı zamanda kullanılan 
karboksillenmiş nanotüpün dolgularınızda pişirme 
süresini ve kür süresini azalttığını belirlemişlerdir. 
Karboksillenmiş nanotüp dolgu miktarlarının artması ile 
malzemenin mekanik özeliklerinin arttığını 
belirtmişlerdir [6]. 
Malihe Sabzekar ve arkadaşlarının çalışmasında; 
Güçlendirme çalışmaları silika yapısının özelliklere ve 
çapraz bağlantı yoğunluğuna etkisi silika dolgu 
yapısının etkili çapraz bağlanma yoğunluğu ve mekanik 
özellikler üzerindeki etkisini incelemek için yapılmıştır. 
Çalışmaya silikon, SBR ve EPM vulkanizatları dahil 
edildi. Çapraz bağlantı yoğunluğu tespiti için bir 
sıkıştırma modülü yöntemi kullanıldı [7]. 
Bu çalışmanın amacı SBR’nin farklı oranlarda mika 
tozu dolgu malzemesi kullanılarak mekanik 
özelliklerindeki değişimin incelenmesi ve SBR matrisli 
kauçuk bileşiklerinde mika tozunun kullanılabilirliğini 
göstermektir. 
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2. Malzeme ve Metot

Bu çalışmada kullanılan,   SBR 1502 kauçuğu, dolgu ve 
katkı malzemelerinin tümü LBS Bileşim ve Laboratuvar 
Teknolojileri LTD.ŞTİ. Türkiye, firmasından temin 
edilmiştir. 
SBR ve dolgu malzemeleri laboratuvar tipi banburide 
(Güncanlar marka) 60 rpm hızda ve 60 °C’de 10 dk 
boyunca karıştırılmıştır.  Hamur 24 saat 
şartlandırıldıktan sonra laboratuvar tipi iki silindirli açık 
karıştırıcıda 80 °C’de ve 40 rpm hızda, 5 dakika 
boyunca karıştırılmış,  sonrasında kütlece, % 0, 5, 10 
ve 20 oranlarında MP ilave edilerek 5 dakika daha 
karıştırma işlemine devam edilmiştir. Son olarak 
hamura yumuşatıcılar, aktivatörler, hızlandırıcılar ve 
kükürt ilave edilerek 2 dakika boyunca karıştırılmış ve 
karıştırma işlemi tamamlanmıştır. Hazırlanan hamur 
bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Kauçuk hamurunun % bileşimi. 

Yapılacak deney standardına uygun tasarlanan kalıpta 
ince parçalar halinde kesilen çiğ kauçuk hamuru küçük 
parçalar halinde kesilerek, bir kalıp içerisine 
yerleştirilmiş,  160 ºC sıcaklıkta ve 16 MPa basınç 
altında, 6 dakika boyunca baskı işlemi yapılmış ve 
kauçuk hamuru vulkanize olması sağlanmıştır.  

Kauçukların çapraz bağ yoğunlukları temelde Flory-
Rehner eşitliği olarak bilinen denge hacim şişme eşitliği 
kullanılarak hesaplanmıştır. Bu yöntem kauçukların 
uygun bir çözücü içerisinde şişirilmesi prensibine 
dayanır. Deney numuneleri klorofrom ortamında 72 h 
süre ile bekletilmiş ve kauçuğun çözücü içerisindeki 
şişme oranına bağlı olarak çapraz bağ yoğunluğu Flory-
Rehner eşitliğinden (Eşitlik-1) yararlanılarak 
hesaplanmıştır [8]. 

Burada, 

Ve:   Çaprazbağ yoğunluğu (mol/cm3) 
V2:   Şişmiş örneğin hacim fraksiyonu 
Vs:   Çözücünün molar hacmi (cm3/mol) 
χ:     Polimer - çözücü etkileşim parametresidir. 

Bu çalışmada bileşiklerin sertlikleri ISO 868’e göre Affri 
Commerciale marka AFFRI 3001 model durometrede 

Shore A türünden ölçülmüştür.  Bileşiklerin yoğunluk 
ölçümleri ise Arşimet prensibine göre ISO 2781 
uyarınca yapılmış, referans sıvı olarak saf su 
kullanılmıştır.  

3. Sonuçlar ve Tartışma

 Bileşiklere uygulanan yoğunluk sertlik ve çapraz bağ 
deney sonuçları kendi aralarında ve G bileşiğiyle 
mükayese edilmiştir. Bileşiklerin yoğunluk deney 
sonuçları Şekil 1 de grafik olarak verilmiştir. 

Şekil 1. Yoğunluk Testi Sonuçları 

Bileşiklere ilave edilen mika tozunu kullanım oranı 
arttıkça yoğunluğun arttığı gözlemlenmiştir. Şekil 1 
incelendiğinde G bileşiğinin yoğunluğu 2,6 g/cm3 iken 
% 5 MP ilaveli bileşiğin yoğunluğu 2,7 g/cm3 olduğu 
diğer bileşiklerin yoğunluk değeri ise sırasıyla 2,8 ve 
2,9 g/cm3 oldukları görülmüştür. Yoğunlukta ki bu 
artışın nedeni mika toz yoğunluğunun bileşiklerde 
kullanılan kauçuk ve dolgulardan daha fazla olmasıdır. 
Kauçuklu bileşiklerde hedef yoğunluk malzemenin 
kullanılacağı yere göre değişiklik göstermektedir. 
Deney numunelerine uygulana bir diğer deney ise 
sertlik deneyidir (Şekil 2).  

Şekil 2. Sertlik Testi Sonuçları 

Bileşiklere ilave edilen mika tozunun oranı arttıkça buna 
bağlı olarak sertlik değerlerinde artış olduğu 
görüşmüştür. G bileşiğinin sertlik değeri 63 shore A 
iken en yüksek sertliğin 67 shore A olduğu 
gözlemlenmiştir. Bunun nedeni mika tozunun kristal 
yapısının çok sert olmasıdır (6-6.5 mohs). Kauçuk ve 
diğer dolguların mikaya göre sertliği düşüktür. Mika 
tozunun kimyasal bileşiminde Si2O3 (%45.7) ve Al2O3 
(%33) maddelerin olduğu bilinmektedir.Silika ve 
Alüminanın polimer malzemelerde dolgu malzemesi 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sertlikteki ve 
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yoğunluktaki artışın temel nedenin bu maddelerden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Çamkerten’in yaptığı 
bir çalışma sonucunda artan Silikanın bileşiklerden 
sertliği arttırdığını gözlemlemiştir [9]. Yapılan bu 
çalışma literatürle paralellik göstermektedir. 

Şekil 3. Bileşiklerin çapraz bağ yoğunluğu 

Şekil 3 incelendiğinde SBR 1052 kauçuk hamuruna 
ilave edilen mika tozu oranı arttıkça çapraz  bağ 
yoğunluğunun da arttığı gözlemlenmiştir. Sertlik ve 
yoğunluk deney sonuçları çapraz bağ yoğunluğunun 
arttığını doğrulamaktadır. En yüksek çapraz bağ 
yoğunluğu %20 mika tozu takviyeli numunelerde 
görülmektedir. % 20 mika tozu takviyeli bileşik G (genel 
formül)’e göre % 23.8 artmıştır. % 25 ve %10 mika tozu 
takviyeli numunelerin çapraz bağ yoğunluğu ise G’e 
göre sırasıyla %14.3 ve %16.7 artış olduğu tespit 
edilmiştir. 

4. Sonuçlar

SBR 1502 kauçuk hamuruna ilave edilen mika tozunun 
ilave edildiği oran artıkça çapraz bağ yoğunluğunun 
arttığı görülmüştür. Çapraz bağ yoğunluğunun 
artmasıyla birlikte sertliğin ve yoğunluğunda arttığı 
görülmüştür. Mika tozunun SBR bileşiklerinde dolgu 
malzemesi olarak kullanılabileceği sertlik yoğunluk ve 
çapraz bağ özelliklileri üzerine olumlu etkileri olduğu 
gözlemlenmiştir.   

5. Referanslar

[1] SATRA, Warrıngton, N., Rubber, Footwear Open 
Tech, Satra Footwear Technology Center, Module 31, 
London, 1994. 
[2] N. Akcakale, Effects of carburized rice husk 
powders on physical properties of elastomer based 
materials, KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe. Vol. 
4093 49-54, 2017. 
[3] Mohan T.P, Job Kuriakoseb, Kannya K. ,Effect  of 
nanoclay reinforcement on structure, thermal and 
mechanical properties of natural rubber–styrene 
butadine rubber (NR–SBR),  Vol.17(2), 264-270, 2011. 
[4] Nashar D. E. E., Youssef E. A. M., and Abd El-
Ghaffar M. A., “Modified phosphate pigments as high 
performance reinforcing materials for rubber 
vulcanizates”, Materials and Design, Vol.31: 1350–
1359, 2010. 
[5] Suphadon, N. and Busfield J. J. C., “The dynamic 
properties of fumed silica filled SBR as function of pre-
strain” Polymer Testing,Vol.30: 779–783, 2011. 
[6] Ahmadi, M., and Shojaei, A., “Cure kinetic and 
network structure ao  NR/SBR composites reinforced 

by multiwalled carbon anotube and carbon blacks” 
Thermochimica Acta, Vol.566: 238–248, 2013. 
[7]Malihe Sabzekar, Mahdi Pourafshari Chenar, 
Gholamhossein Zohuri and Seyed Mohammadmahdi 
Mortazavi Investıgatıon Of Mechanıcal, Thermal, And 
Morphologıcal Propertıes Of Epdm Compounds 
Contaınıng Reclaımed Rubber. Rubber Chemistry and 
Technology vol.90:4, 765-776, 2017. 
[8] Croll, S.G., Application of the Flory-Rehner equation 
and the griffinth fracture criterion to paint stripping, 
Journal of Coating Technology Research, Vol 7(1) : 49-
55, 2010. 
[9] Çamkerten, R., ‘Polimer reaktörlerinde sıcaklık 
kontrolü ile elde edilen polistirenin nanosilika ile 
oluşturduğu kompozit kalitsinin incelenmesi’’, Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
s.4,5,102, 2008.

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

328



PRODUCTION OF HYBRID COMPOSITE MATERIAL AA7075 METAL MATRIX 
(MİCA-B4C) REINFORCED AND INVESTIGATION OF MICRO STRUCTURE AND 

MATERIAL PROPERTIES 

AA7075 METAL MATRİSLİ (MİKA-B4C) TAKVİYELİ HİBRİT KOMPOZİT 
MALZEME ÜRETİMİ MİKRO YAPI VE MALZEME ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ 
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Özet 
Bu çalışmada AA7075 alüminyum alaşım tozları ile 
değişik oranlarda (%5,%10,%15) (Mika/B4C)  tozları 
karıştırılarak toz metalürjisi yöntemiyle kompozit 
malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan 
başlangıç tozları 60 dk karıştırılmış ve 700 MPa basınç 
altında preslenerek kompozit numuneler elde edilmiştir. 
Elde edilen numuneler atmosfer kontrollü yatay tüp 
fırında 600ºC’  1 saat süre ile argon gaz akışı altında 
sinterlenmiştir. Sinterlenmiş numunelerin yoğunluk 
ölçümleri ve sertlik testleri yapılarak kompozit 
malzemelerin mikro yapı ve mekanik özelikleri 
belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: AA7075, B4C, mika, toz metalurjisi 

Abstract 

In this study, powder material production was 
performed by powder metallurgy by mixing the AA7075 
aluminum alloy powders in different ratios (5%, 10%, 
15%) (mica / B4C). The prepared powders were stirred 
for 60 minutes and pressed under a pressure of 700 
MPa and composite samples were obtained. The 
samples were sintered under a flow of horizontal argon 
gas at 600ºC for 1 hour in an atmosphere controlled 
horizontal tube furnace. Density measurements and 
hardness tests of the sintered samples were made and 
the microstructure and mechanical properties of the 
composite materials were determined.  

Keywords: AA7075, B4C, mica, powder metallurgy 

1. Giriş

Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler, geleneksel 
malzemelere oranla daha üstün özelliklere sahip 
yeni malzemelerin kullanımını gerekli kılmaktadır. 
Bu nedenden dolayı, bilim adamları; doğal veya 
alaşım maddelerinden daha üstün özelliklere sahip 
yeni malzemeler üretmek için birçok araştırma 
yapmışlardır. Bu sayede diğer malzemelerden daha 
üstün niteliklere sahip “Kompozit Malzemeler” adı 
altında yeni malzemeler üretilmiştir [1-3]. Kompozit 
malzemeler, ileri teknolojik malzemelerinin bir 
türünü temsil etmektedir. Bu malzemeler 
insanoğlunun kendisini dış etkilerden korumak için 
geliştirdiği ilk malzemelerdir ve hayatımızın hemen 
hemen her safhasına girmeye başladıkları bu 
asırda kullanım alanları giderek artmaktadır. 
Maliyet, hafiflik, mükemmel mekanik ve termal 

özelliklerinden dolayı kompozit malzemelere 
üzerine yapılan araştırmalar giderek artmaktadır [4]. 
Son yıllarda Alüminyum matrisli kompozitler (Al-
MMK), hafiflikleri, yüksek mukavemetleri, yüksek 
elastik modülleri ve yüksek aşınma dirençleriyle 
otomotiv endüstrisinde özellikle motor pistonu, 
silindir gömleği, fren disk ve kampanaları gibi 
uygulamalarda kullanılmaktadır [5]. Alüminyum 
matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerinin 
iyileştirilmesi için kullanılan takviyelerin başında 
SiC, Al2O3, TiC ve B4C gibi seramikler gelmektedir. 
Bu seramikler arasında B4C, sahip olduğu üstün 
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ülkemizin sahip 
olduğu zengin bor kaynakları nedeniyle göze 
çarpmaktadır [5]. Al-B4C kompozitleri üzerinde 
özellikle otomotiv endüstrisindeki uygulamalarda 
yapılan çalışmalar yeni olmakla birlikte artmaya 
başlamıştır. Bu kompozitlerin üretimindeki ana 
sorun, matris metali ile takviye partikülleri 
arasındaki düşük ıslanmadır. Üretim 
yöntemlerinden biri olan infiltrasyon yöntemi 
uygulama koşullarının zorluğuna sahip olup, döküm 
yöntemi ıslanılabilirliğin en düşük elde edildiği 
yöntemdir. Bunun yanında toz metalurjisi (TM) 
yöntemiyle teorik olarak ara yüzey kinetiğinin 
kontrolü iyi bir şekilde sağlanmaktadır. 

Bu yüzden TM ile yapılan çalışmalar ara yüzeydeki 
ıslatılabilirlik seviyelerini arttırmak üzerine 
yoğunlaştırılmış olup, gelişmiş fiziki ve mekanik 
özellikleri verecek olan ekonomik bir yöntem henüz 
standartlaştırılamamıştır [5]. Bu çalışmada AA7075 
matrisli B4C parçacık takviyeli kompozitler mekanik 
alaşımlama yöntemiyle üretilmiştir. Farklı parçacık 
boyutunun, faklı takviye oranlarının ve farklı üretim 
parametrelerinin mekanik alaşımlama işlemi, toz 
özellikleri ve kompozit malzeme özelliklerine etkisi 
araştırılmıştır. Toz özellikleri olarak; toz morfolojsi, 
toz boyutu ve toz sertliği incelenmiş olup, kompozit 
özellikleri olarak ise mikro-yapı özelliklerine, 
yoğunluk,  sertlik ve değerlerine bakılmıştır.  
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2. Deneysel Çalışmalar

Bu çalışmada, matris malzemesi olarak gaz atomize 
AA7075 Alüminyum alaşımı tozları (< 100 µm küresel) 
kullanılmıştır. İlave olarak mika tozu ve B4C belirli 
oranlarda karıştırılarak kullanılmıştır. Karıştırılan tozlar 
ve miktarları Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

 Tablo 1. Başlangıç tozları ve miktarları 

AA7075 3,0 gram %100 
B4C:+MIKA 0,15 gram %5 
B4C:+MIKA 0,30 gram %10 
B4C:+MIKA 0,45 gram %15 

Çalışmada kullanılan kimyasallar küçük bileşimler 
olması sebebiyle başlangıç tozları küçük bir kap 
içerisinde homojen bir dağılım sağlanıncaya kadar 
karıştırma işlemine tabii tutulmuştur. Karıştırma işlemi 
sonrası toz karışımları, 3 gram olacak şekilde hassas 
terazi kullanılarak hazırlanmıştır. Tartım işlemleri 
sonrası toz karışımlar 750 MPa presleme basıncı 
altında tek yönlü olarak preslenerek, silindirik deney 
numuneleri şekline dönüştürülmüştür. Presleme 
çalışmalarını takiben deney numuneleri, atmosfer 
kontrollü sinterleme fırını kullanılarak, argon gazı 
altında 600˚C’ de 60 dakika sinterlenmiştir (Şekil 2). 
Sinterleme öncesi ve sonrasında deney numunelerinin 
yoğunluk değerleri piknometre cihazı kullanılarak 
yoğunluk değerlerinin hesaplanması gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 1. Toz malzemelerin preslenmesi; 
a) Pres cihazı, b) Kalıp, c) Deney numunesi

Preslenerek sıkıştırılan tozlar, ergime sıcaklığının 
altındaki 600ºC sıcaklığa kadar ısıtılarak difüzyon yolu 
ile kimyasal bağlanmasını sağlamak ve böylece 
gözenek miktarını azaltma amacıyla sinterleme yapılır. 
Ergime sıcaklığının altındaki bir sinterleme işlemi 
sayesinde TM parçalarına çalışma şartlarında 
dayanabilecek duruma getirilir.  
Yaptığımız çalışmada Şekil 2’de görünen yatay 
atmosferik fırın kullanılmıştır ve sinterleme sürecini 
olumsuz etkileyen numune üzerinde oluşan oksit 
tabakasının önüne geçmek için argon gazı 
kullanılmıştır.  

Şekil 2. Atmosfer kontrollü fırın 

3. Deneysel Sonuçlar

Başlangıç matrisi (AA7075) ve takviye (Mika/B4C) 
tozlarının tartım işlemleri sonrası matris ve takviyenin 
homojen bir şekilde dağılması amacıyla karıştırma 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Karıştırma işlemleri sonrası 
uygulanan presleme işlemini takiben yapılan sinterleme 
çalışmaları ile elde edilen numunelerin sinterleme 
öncesi ve sonrası yoğunluk değerleri hesaplanmıştır. 
Elde edilen bu yoğunluk değerleri Şekil 2’de verilmiştir. 
Şekil 3’deki AA7075 metal matrisli (Mika/B4C) takviyeli 
kompozit malzemelerin yoğunluk değerleri 
incelendiğinde, sinterleme öncesi ve sonrası yoğunluk 
değerlerinde azaldığı görülmüştür [6]. Sinterleme 
sonrası en düşük yoğunluk değeri %15 (Mika/B4C) 
takviyeli kompozit malzemelerde tespit edilmiştir. 
Özellikle artan takviye oranına bağlı olarak meydana 
gelen bu düşüşün, takviye fazı artışına bağlı olarak 
tanelerin birleşmesini engellediği ve gözenek miktarının 
arttığı yönünde belirtilebilir [7]. 
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Şekil 3. Sinterleme öncesi ve sonrası yoğunluk 
değişimleri 

AA7075 matrisli (Mika/B4C) takviyeli kompozit 
malzemelerin matris-gözenek dağılımları açısından 
elde edilen optik mikroskop görüntüleri Şekil 4’te 
verilmiştir. Şekil 4’te verilen farklı takviye oranlarına 
göre elde edilen kompozit malzemelerin mikro yapı 
görüntüleri incelendiğinde, takviye miktarının artışına 
bağlı olarak (Mika/B4C) dağılımlarının artış gösterdiği 
net bir şekilde görülmektedir.  
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Artan takviye miktarına bağlı olarak takviye fazının tane 
ve tane sınırlarında yoğunlaştığı özellikle %15 takviye 
oranında belirginleştiği ve bu durumda gözeneklilik 
miktarının artış eğilimi gösterdiği böylece tanelerin 
birleşmesini engellediği düşünülebilir [8].  
(Mika/B4C) takviye fazlarının dağılımı açısından, 
çoğunlukla soluk/grimsi ve poligonal yapılarında yer 
alan takviye fazının B4C seramik fazını tanımladığı 
bunun yanı sıra koyu siyah ve topaklanmış durumda 
yer alan dağılımın ise mika seramik fazını tanımladığı 
belirtilebilir. 

Şekil 4. AA7075 matrisli B4C/mika takviyeli kompozit 
malzemelerin mikro yapı görüntüleri; a) %5(Mika/B4C), 

b) %10(Mika/B4C), c) %15 (Mika/B4C)

AA7075 matrisli (Mika/B4C) takviyeli kompozit 
malzemelerin takviye fazı artışına bağlı olarak malzeme 
mekanik özellikleri açısından yapılan sertlik ölçümleri 
sonrası elde edilen mikro sertlik değerleri Şekil 5’te 
gösterilmiştir. 
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Şekil 5. AA7075 matrisli(Mika/B4C), takviyeli kompozit 
malzemelerin  mikrosertlik sonuçları 

Şekil 5’te verilen AA7075 matrisli (Mika/B4C) takviyeli 
kompozit malzemelerin mikro sertlik değerleri 
incelendiğinde AA7075 metal matris yapısına kıyasla 
sertlik değerlerinin artış gösterdiği tesit edilmiştir. Mikro 
sertlik değerlerinin alınan üç farklı ölçümün ve ortalama 
değerlerine göre AA7075 metal matris yapısının sertlik 
değeri 46,52 HV olarak tespit edilmiştir.  
Takviye fazı artışına bağlı olarak mikro sertlik 
değerlerinin artış gösterdiği [9] ve ortalama değer göz 
önünde bulunduğunda en yüksek sertlik değeri 65,72 
HV olarak %15 (Mika/B4C) kompozit malzemesinde 
tespit edilmiştir. Bu durumda AA7075 metal matris 
yapısına kıyasla takviye fazının artışıyla birlikte 
kompozit malzemesinde %1,41 oranında sertlik 
değerinin arttığı tespit edilmiştir. 

4. Sonuçlar

AA7075 metal matris farklı ağırlık oranlarında 
(Mika/B4C) takviyesi ile toz metalurjisi tekniği 
kullanılarak deney numuneleri üretilmiştir. Üretim 
çalışmalarında deney numunelerininsinterleme sonrası 
mikro yapı ve mekanik özellikleri araştırılmıştır. 
Böylelikle yapılan bu deneysel çalışma sonucunda 
aşağıdaki sonuçlar özetlenebilir; 

 (Mika/B4C) seramik faz takviyesi arttıkça
sinterleme sonrası yoğunluk değerleri
azalmıştır.

 Sinterleme sonrası elde dilen mikro yapı
görüntülerine göre (Mika/B4C) takviyesi
artışına bağlı olarak takviye fazlarının homojen
dağılım gösterdiği ve tane sınırlarında
yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

 Sinterleme işlemi sonrası takviye seramik faz
oranının artmasıyla, sertlik değerlerinin
yaklaşık olarak %1.41 artış gösterdiği
belirlenmiştir.
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Özet 
 
Bu çalışmada, toz üretim yöntemlerinden birisi olan 
düşey gaz atomizasyonu yöntemi kullanılarak Etial-8 
malzemesinin toz üretimi, elek analizi, mikroyapı ve 
mekanik özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla başlangıç 
malzemesi olarak iletken ve alaşımsız alüminyum 
içeren metal hurda malzemeler kullanılmıştır. Toz 
üretiminde en önemli parametrelerden birisi olan gaz 
basıncı ve sıcaklık değeri konusunda ön denemeler 
yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda Alüminyum 
malzeme 800°C sıcaklıkta potada eritilerek ergiyik 
haldeki malzeme 15 bar basınçta dar kesitten nozul 
içerisine aktarılması ile alüminyum tozları elde 
edilmiştir. Elde edilen tozlar elek analizi yardımıyla 
boyutlarına göre birbirinden ayrılmıştır. Birbirinden 
ayrılan tozlar bakalit içerisine alınarak mikro yapıları ve 
mekanik özellikleri incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: toz metalürjisi, gaz atomizasyonu, 

metal tozları 

 
Abstract 
 
In this study, powder production, sieve analysis, 
microstructure and mechanical properties of Etial-8 
material were investigated using the vertical gas 
atomization method, which is one of the powder 
production methods. For this purpose, metal scrap 
materials containing conductive and unalloyed 
aluminum were used as starter material. One of the 
most important parameters in the production of powder, 
gas pressure and temperature values were 
investigated. As a result of this research, aluminum 
material was melted in the pot at 800°C temperature 
and aluminum powders were obtained by transferring 
the melted material from the narrow section to the 
nozzle at 15 bar pressure. The obtained powders are 
separated according to their size with the help of sieve 
analysis. Separated powders were taken into the 
Bakelite, microstructures and mechanical properties 
were examined. 
 
Keywords: powder metallurgy, gas atomization, metal 

powders 

 
1. Giriş 

 
Toz metalürjisi (T/M), metal tozlarından makine parçası 
üretiminin Bilim ve Teknolojisi demektir. Bir modern 
imalat yöntemi olduğu gibi ileri Teknolojik malzemeler 

üretilmesinde ve küçük parçaların çok sayıda ve 
ekonomik üretimini sağlayan en uygun yöntemdir. 

Toz metalurjisinde ilk aşama tozun üretilmesidir. Birçok 
toz üretim tekniği arasından, ticari olarak; mekanik 
yöntemler, kimyasal yöntemler, elektroliz yöntemi ve 
atomizasyon yöntemleri kullanılır [1].Atomizasyon 
yöntemi, eritilebilen tüm metallerin, tozlarının 
üretiminde kullanılabilen bir yöntemdir. Atomizasyon, 
sıvı metali mekanik olarak ya da belirli bir hıza sahip 
sıvı veya gaz akımı ile parçalamaktır [2]. Diger toz 
üretim teknikleri arasında atomizasyon yöntemleri, 
metal ve alasım tozlarının üretiminde en çok tercih 
edilen yöntemdir. Atomize tozlar diger üretim yöntemleri 
ile elde edilemeyecek özelliklere ve avantajlara sahiptir 
[3].  

Gaz atomizasyonu, 1920’li yıllardan bu yana demir dışı 
metallerden toz üretilmesinde kullanılan bir yöntemdir 
[4]. Bu yöntemde ergimiş haldeki sıvı metal pota 
dibindeki dar bir kesitten çıkarken metal kolonu üzerine; 
su buharı, basınçlı hava veya başka bir gaz akımı 
gönderilir. Böylece metal çok ince parçacıklara 
ayrılarak katılaşır ve toz haline gelir [5]. Bu teknikler 
arasından öne çıkan gaz atomizasyonun da, sıvı metal 
demetini parçalamak için kullanılan gaz jeti N2, Ar, CO2 
ve He gibi asal gazlar veya hava olabilir. Asal gazlar, 
süper alaşımlar ve titanyum gibi reaktif metaller atomize 
edildiğinde veya oksijen miktarının düşük seviyelerde 
olması istendiğinde kullanılır ve küresel tozlar elde 
edilir. [6-7-8-]. 

Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi’nde 
bulunan Düşey Gaz Atomizasyon Ünitesi kullanılarak, 
etial-8 aluminyum malzemesine ait tozların üretimi, 15 
bar gaz basıncı ve 800°C sıcaklık değerinde 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen tozlar elek analizi yöntemi 
ile 100 μm altı (38μm, 53 μm, 75 μm,) olarak 
sınıflandırılmıştır. Üretilen tozlar, metalografik işlemlerin 
ardından Optik Mikroskop ve Taramalı Elektron 
Mikroskop (SEM) yardımı ile karakterize edilmiştir.  

2. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada Düşey Gaz Atomizasyon Ünitesi 
kullanılarak Etial-8 Alüminyum malzemesinin toz üretimi 
gerçekleştirilerek üretilen tozların özellikleri ve 
karakterizasyonu incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında 
yürütülen deneysel çalışmaların akış şeması Şekil 1‘ de 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

333



 

gösterilmiştir.

 

Şekil 1. Deneysel Çalışma Planı 

 Alüminyum tozlarının üretilmesi amacıyla başlangıç 
malzemesi olarak etial-8 malzemesi kullanılmıştır. Etial-
8 malzemesi hurda tel olarak temin edilmiştir. Kullanılan 
hurda malzemesinin kimyasal bileşimi Tablo 1’ de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Alüminyum hurda malzemesinin kimyasal 
bileşimi 
 

Fe 0,17 

Si 0,07 

Ti          <0,002 

Mn         <0,002 

Mg         <0,01 

Zn          0,02 

Cu          <0,01 

 
 
Etial-8 hurda malzemesi atomizasyon işlemi için 
ergitme fırınının içerisindeki potaya yerleştirilmiştir.  
Pota içerisindeki Alüminyum malzeme 800°C sıcaklıkta 
eritilmiştir. Alüminyum malzeme tamamen ergiyik hale 
geldiği zaman potanın tıkacı kaldırılarak Alüminyum 
malzeme akış borusundan(dar kesitten) geçirilerek 15 
bar altında argon gazı ile çalışan nozul içerisinden 
geçirilerek toz üretimi gerçekleştirlmiştir. Gaz 
atomizasyonu ünitesinin kısımları Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Düşey Gaz Atomizasyon Ünitesi 
1. Ergitme ünitesi 2. Nozul 3. Atomizasyon kulesi 4.Toz 
toplama ünitesi 5. Siklon 6. Basınçlı gaz ünitesi 
 

Üretilen tozlar, toz toplama ünitesinden alınarak elek 
analizi yapılmıştır. Elek analizi sonucu tozlar  38μm, 53 
μm, 75 μm olarak birbirinden ayrılmıştır. Üç farklı grupta 
olan tozlar bakalit içerisine alınarak, toz malzemelere 
metalografik çalışmalar uygulanmıştır. Bu amaçla toz 
malzemeler sırasıyla zımparalama, parlatma ve 
dağlama işlemine tabi tutulmuştur. Genel metalografi 
çalışmaları sonrası, toz malzemelerin mikro yapı 
incelemeleri amacıyla taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) ve optik mikroskop deneysel çalışmalarda 
kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Toz ünitesinin kısımları 
a) Nozul, b) Ergitme Ünitesi, c) Siklon 

 
 

3. Deneysel Sonuçlar 

Etil-8 alüminyum tozlarının üretilmesi amacıyla 
kullanılan başlangıç hurda tel malzemesinin görüntüleri 
ve üretim sonrası oluşan alüminyum tozlarının 
görüntüleri Şekil 4’de verilmiştir.  
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Şekil 4. Üretim öncesi ve üretim sonrası malzemelerin 

görüntüleri 
a)Üretim öncesi   b)Üretim sonrası 

 
Yapılan deneysel çalışmarda ise sıvı metal akıcılığı için 
sıcaklık değeri 800°C gibi bir aşırı ısıtılmış sıcaklık 
değerine getirilerek, sıvı metal bu sıcaklığa ulaştığında 
manometre üzerinden 15 bar atomizasyon basıncı 
ayarlanarak sıvı metal pülverizasyonu gerçekleşmiştir. 
Sıvı metalin tamamına yakını toz haline dönüşmüştür. 
Oluşan toz şekilleri çoğunluğu  küresel olmakla birlikte 
çubuksu ve göz yaşı damlası şeklinde olduğu  
gözlemlenmiştir (Şekil 5). Elek analizi ile tozlar 
boyutlarına göre birbirinden ayrıştırılmıştır. Şekil 5, 
Şekil 6’ da elek analizi sonrasındaki son 3 elek 
aralığındaki gaz atomize tozların SEM görüntüleri 
verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 5. 800 °C’ de üretilen gaz atomize tozların SEM 
görüntüleri; 

a) 38μm b) 53μm c) 75μm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. 800 °C’ de üretilen gaz atomize tozların SEM 
görüntüleri; 

a)38μm b) 53μm c) 75μm 
 

Toz malzemelerin katılaşma şekil morfolojileri 
incelendiğinde (Şekil 7), özellikle iri tanelerin üzerinde 
yer alan daha küçük toz parçacıklarının yer aldığı 
görülmüştür. Bu durum uydulaşma olarak 
tanımlanmaktadır. Uydulaşma ise henüz katılaşmamış 
iri damlacıklara daha önce katılaşmış olan küçük 
damlacıkların kaynak olması şeklinde tanımlanmıştır 
[9]. Yüksek büyütmelerdeki toz şekilleri incelendiğinde, 
küçük tozların büyük tozlar üzerinde yapıştığı 
gözlemlenmiştir (Şekil 7). Uydu oluşumu ile ilgili olarak, 
Şekil 7’ de gözlemlendiği gibi önceden katılaşmış küçük 
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tanelerin, henüz katılaşmasını tamamlamış olan iri 
tanelere sıvanmasıyla uydulaşma eğilimi gösterilmiştir. 
 
 

 
 
 Şekil 7. 800ºC’ de üretilen gaz atomize tozların SEM 
görüntüsü; 

 
Tozun geometrik şekli üretim yöntemine bağlı olarak 
küreselden, dendritik forumlara kadar çok farklı 
olabilmektedir. Aynı şekilde tozun yüzey durumu da 
düzgün veya gözenekli olması da yine üretim 
yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Tozun 
ortalama boyutları, şekil ve yüzey durumu parça imali 
açısından önemlidir [5]. Gaz atomize tozlarının, optik 
mikroskop çalışması sonrasındaki görüntüleri 
incelendiğinde hücresel-dentritik katılaşma mikro yapısı 
sergilediği gözlemlenmiştir. Hücresel-dentritik 
katılaşmaya bağlı olarak her yönde gözlemlenen çok 
sayıdaki çekirdeklenmenin varlığı tespit edilmiştir (Şekil 
8, Şekil 9).  
 
 

 

 
 

 
Şekil 8. 800 °C’ de üretilen gaz atomize tozların optik 

mikroskop görüntüleri; 
a)38μm b) 53μm c) 75μm 

 

 
 

 
 

 
 

Şekil 8. 800 °C’ de üretilen gaz atomize tozların optik 
mikroskop görüntüleri; 

a)38μm b) 53μm c) 75μm 
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Gaz atomizasyon yöntemi kullanılarak bu yöntem ile 
olası elde edilebilecek toz şekil ve morfolojilerinin 
küresel olduğu bilinmektedir [9]. Dolayısıyla Etial 8 
başlangıç hurda malzemelerinin Toz şekil ve morfolojisi 
irdelendiğinde, üretmiş olduğumuz tozların gaz 
atomizasyon yöntemi ile üretilen tozlar ile ilgili olarak 
benzer karakteristik şekil ve morfolojik yapısında, 
çoğunlukla küresel ve küresele yakın tozlardan 
oluştuğu tespit edilmiştir. 

4. Sonuçlar

Gaz atomizasyonu yöntemi kullanılarak üretilen Etial-8 
tozlarının  yapılan çalışmalar sonucu mikroyapısı ve 
karakterizasyonu  ile ilgili elde edilen deneysel bulgular 
aşağıda özetlenmiştir; 

 Düşey gaz atomizasyon ünitesi kullanılarak
Etial-8 alüminyum malzemesinin toz üretimi
başarılı bir şekilde geçekleştirilmiştir.

 Gaz atomizasyon yöntemi ile toz üretiminde
oluşması muhtemel toz şekilleri açısından
kıyaslandığında küresel, çubuksu ve gözyaşı
damlası şeklindeki toz üretimi
gerçekleştirilmiştir.

 Tozların SEM görüntüleri incelendiğinde küçük
boyutlu gaz atomize alüminyum tozlarının
daha iri boyuttaki gaz atomize alüminyum
tozları üzerinde uydulaşma oluşturdukları
tespit edilmiştir.

 Optik mikroskop görüntüleri incelendiğinde
üretilmiş tozların katılaşma şekilleri ile ilgili
olarak hücresel ve dentritik katılaşma yüzey
yapısına sahip olduğu gösterilmiştir.
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Abstract
 
This study aims to investigate the microstructure and 
hardness properties of Ti3SiC2-carbon nanofiber (CNF) 
materials by powder metallurgy (PM). Ti, SiC, C and 
CNF powders were used to produce Ti3SiC2-CNF 
materials. After formulated powders were ground in a 
ball mill for 1 h, the samples were pressed at 500 MPa 
pressure and sintered at 1150 °C, 1300 °C and 1450 
°C. Scanning electron microscope and XRD were used 
to examine the microstructure and phase formation of 
the samples. Hardness of samples was carried out with 
the help of Vickers hardness test device. The densities 
of the samples were measured by Archimedes’ 
principle. With increasing sintering temperature, the 
hardness and density of the samples increased.  
Keywords: MAX phase, Ti3SiC2, CNF 

 
1. Introduction 
 
Metallic materials are characterized by good thermal 
and electrical conductivity, plastic deformable, easily 
machinable, good thermal shock resistance, and partly 
by softness. On the other hand, ceramic materials are 
characterized by high elasticity modulus, good 
oxidation and corrosion resistance and excellent 
mechanical properties at high temperatures. Recently, 
new materials have been found in the name of MAX 
phase which has the properties of both metallic 
materials and ceramic materials as a result of intensive 
work on advanced materials [1,2]. 
 
The term Mn+1AXn phase was first used by Michel W. 
Barsoum in 2000. Then, in the general formula Mn+1AXn 
of the abbreviated phases, n=1-3, M=transition metal, 
A=generally the IIIA and IVA group elements, and 
finally X represents carbon (C) or nitrogen (N). Fig. 1 
shows the formation of MAX phases in the periodic 
table. The transition metals in the ruler are Sc, Ti, V, Cr, 
Zr, Nb, Mo, Hf and Ta. Depending on the value of n, the 
MAX phases in the form of M2AX, M3AX2 and M4AX3 
are represented as 211, 312, and 413, respectively [3]. 
In the literature, 514, 615 and 716 MAX phases have 
been reported in the order [4,5]. 
 
MAX phases with excellent properties have more 
applications such as electrical contacts and bearings, 
heating elements, nozzles, heat exchangers, tools in 
mold industry. Fig. 2 shows the application of several 
MAX phases. MAX phases are still in the testing phase 
in most of these areas of application. The physical 
properties of about 240 MAX phases, which are both 
experimentally and theoretically examined, are not fully 
understood [6-10]. In the studies conducted with MAX 
phases, cold pressing (CP)+sintering, hot pressing 
(HP), hot isostatic pressing (HIP), chemical vapor 
deposition (CVD), self-advancing high temperature 
synthesis (SHS), thermal spraying, mechanical alloying, 
magnetron sputtering and combustion reaction 

methods. The MAX phases were obtained in the form 
of powder, bulk material or thin film coating [11]. 
 

 
 

Figure 1. Formation of MAX phases in periodic table. 
 
 

 
 
Figure 2. MAX phase applications; (a) and (b) heating 

elements, (c) burner nozzle, (d) high temperature 
bearings, (e) diamond / Ti3SiC2 composite drills and (f) 

slip-cast thin-walled casting products [12]. 
 
 
In the literature, studies on Ti3SiC2 [13-15], Ti3AlC2 [15, 
16], Ti2AlC [17], Cr2AlC [18, 19], V2AlC [20], Nb4AlC3 
[21] and Nb2SiC [22] MAX phase materials are 
generally available. The properties of these materials 
such as oxidation, fracture, microstructure, phase 
analysis and abrasion are investigated in detail. 
Furthermore, Ti2AlC and Ti3SiC2 phase materials are 
patented as heating elements under the name MAXthal 
211 and MAXthal 312. These materials have been 
reported to have superior properties than titanium.  
 
In this study, microstructure and hardness properties of 
Ti3SiC2-CNF composite materials produced by powder 
metallurgy were investigated. 
 

2. Experimental Studies 
 
The Ti3SiC2-CNF composite material was produced 
from four different starting powders using powder 
metallurgy. The mixtures were Ti, SiC, C and CNF. The 
reactant powders were obtained from titanium powder 
(Sigma–Aldrich, particle size—325 mesh, purity 
99.5%), silicon carbide powder (Sigma–Aldrich, -325 
mesh, purity 99%), graphite powder (Sigma–Aldrich, <2 
μm, 99.5%) and carbon nanofiber powder (Sigma–
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Aldrich, graphitized, >98% carbon basis, D×L 100 
nm×20-200 μm). Ti + 25% SiC + 4.5% C and 0.5% 
CNF powder mixture was used to obtain the Ti3SiC2-
CNF composite. The powders mixing was done using a 
ball milling device in an agate bowl with ten stainless 
steel balls of 10 mm diameter. The prepared powders 
were placed in the cold pressing mold. In the cold 
pressing process, a pressure of 500 MPa was applied 
as the pressing pressure. Sintering process was carried 
out at argon atmosphere at 1150 °C, 1300 °C and 1450 
°C for 2 h. After pressing and sintering, metallographic 
sample preparation methods were applied to the 
materials produced in 10 mm diameter and 5 mm 
height. SEM, XRD, microhardness and density 
analyzes were performed for the obtained samples. 
 
The SEM images and EDS analyzes of the materials 
were obtained from the “FEI” brand “Quanta FEG 250” 
in model device at Kastamonu University Central 
Research Laboratories. The XRD analyzes of the 
samples were taken from “Bruker” brand “D8 Advance” 
model device at Kastamonu University Central 
Research Laboratories. The hardness measurements 
of the materials were done by using “SHIMADZU” 
brand “HMV-G21” model microhardness measurement 
device under 15 second waiting time and 200 g load. 
The densities of the samples were calculated by using 
the Archimedes' principle. 

 
 

3. Results and Discussion 
 
SEM images of Ti3SiC2-CNF materials are given in Fig. 
3, Fig. 4 and Fig. 5.  Partial pore formation occurred in 
all of the samples obtained at three sintering 
temperatures. As the sintering temperature increases, 
the porosity decreases. CNFs are clearly seen in the 
structure. In addition, at the sintering temperatures of 
1300 °C and 1450 °C, the formation of rod structures is 
also remarkable. 
 

  
(a)                                    (b) 

 
Figure 3. SEM images of sample sintered at 1150 °C 

 

  
(a)                                    (b) 

 
Figure 4. SEM images of sample sintered at 1300 °C 

 

  
(a)                                    (b) 

 
Figure 5. SEM images of sample sintered at 1450 °C 

 
 
Table 1 shows the densities of experimental and 
relative of Ti3SiC2-CNF materials. The experimental 
densities ranged from 3.4294 to 3.7542 g/cm

3
. Relative 

densities vary between 84.39 and 92.38. By increasing 
the sintering temperature, the both experimental and 
relative densities of the samples increased significantly. 
At higher sintering temperatures, a denser structure 
was formed due to higher diffusion rates [23]. 
 
Table 1 Densities of experimental and relative of 
samples. 
 

Samples Experimental 
densities (g/cm

3
) 

Relative density 
(%) 

1150 °C 3,4294 84,39 
1300 °C 3,5159 86,52 
1450 °C 3,7542 92,38 

 
The hardness graphic of Ti3SiC2-CNF materials is given 
in Fig. 6. Microhardness values varied from 255 HV0.2 
to 301 HV0.2 with increasing sintering temperature. The 
hardness of the samples were 255 HV0.2, 278 HV0.2 and 
301 HV0.2 for the specimens sintered at 1150 °C, 1300 
°C and 1450 °C respectively. The hardness increased 
with the increase in sintering temperature. This was 
due to the same reason of the good bonding between 
the grains of the samples at a high sintering 
temperature. 

 

1150 °C 1300 °C 1450 °C

150

200

250

300

350

H
a

rd
n

e
s
s
 (

H
V

0
.2

)

Sintering temperature (°C)  
 

Figure 6. Hardness graph of Ti3SiC2-CNF materials 
4. Conclusions 
 

i. SEM images showed that the microstructure 
was partially porous and the structure was 
clearly visible with rod structures and CNFs. 

ii. With increasing sintering temperature, 
experimental intensities and relative densities 
were significantly increased.  

iii. Sintering temperature had a positive effect on 
hardness. Hardness increased with increasing 
sintering. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, plazma püskürtme yöntemi ile AISI 316L 
üzerinde üretilmiş ZrO2 - %8 Y2O3 kaplamaların 
mikroyapı özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi 
araştırılmıştır. Seramik kaplamalar, 900 °C, 1000 °C ve 
1100 °C sıcaklıklarda ısıl işlem prosesine tabi 
tutulmuştur.  Kaplama tabakalarının mikroyapısı 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. 
SEM çalışmalarına göre, en fazla gözenek oluşumu ısıl 
işlemsiz numunede görülürken, ısıl işlem sıcaklığı 
arttıkça gözenek miktarının azaldığı tespit edilmiştir. 
Fakat ısıl işlemin arayüzey bağlanmasına olumsuz etki 
ettiği de kaçınılmaz bir sonuç olarak elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Plazma Sprey, ZrO2, ısıl işlem 

 

Abstract 
 

In this study, the effect of heat treatment on the 
microstructure properties of ZrO2-8% Y2O3 coatings 
produced on plasma AISI 316L was investigated. 
Ceramic coatings were heat-treated at 900 °C, 1000 °C 
and 1100 °C. Phase composition and microstructure of 
the coating layers were investigated by scanning 
electron microscope (SEM). According to SEM studies, 
the maximum pore formation is seen in the non-heat-
treated sample, and the pore quantity is decreased as 
the heat treatment temperature increases. However, it 
is an inevitable result that the heat treatment negatively 
affects the interfacial bonding. 
 
Keywords: Plasma Spray, ZrO2, heat treatment 
 

1. Giriş 
 

Plazma püskürtme ile kaplama yapılan malzemenin 
getirdiği kaplama özelliklerinde iyileştirmeler, 
geliştirmeler ve kaplamanın eksiklerini tamamlamak 
adına kaplama sonrası bir takım işlemler yapılması 
gerekebilir. Bu işlemler ile kaplama yeniden ergitilerek 
yapının homojenizasyonunu sağlamak, kaplama 
yönteminden kaynaklanan porozite sorunlarını 
gidermek, mikroyapı kusurlarını gidermek amaçlanır. 
TIG (tungsten inert gaz) ergitme, ısıl işlem, lazer işlem 
kaplama sonrası uygulanan işlemlerdendir. 
 
Termal püskürtme; örneğin plazma, ark püskürtme ve 
alev püskürtme ile üretilen kaplamalar, gözeneklilik, 
çatlaklar ve yapısal hatalar gibi tipik hatalar içerir. 

Titanyum ya da tantal gibi pahalı malzemelerin 
kullanımı en yüksek derecede kaplama kalitesi 
gerektirir. Ortaya çıkan hatalar işlem sırasında termal ( 
elektron ışını, lazer ışını, HIP) ve mekanik (bilyalı 
sertleştirme) son işlem yöntemleriyle neredeyse 
tamamen yapıdan uzaklaştırılabilir [1]. 
 
Uygulanan son işlemler, farklı endüstriyel uygulamalar 
için ısıl püskürtme kaplamalarının özelliklerinin 
geliştirilmesi için umut vaadeden tekniklerdir [2] 
 
Örneğin, farklı son işlem uygulamaları; yoğunlaştırma 
ve kaplama/altlık malzeme arayüzey modifikasyonuyla 
birlikte kaplanmış tabakanın değişmiş fazları ve yeni 
oluşan fazları ile WC-Co kaplamaların kalitesini 
artırmak için önerilir [3]. Lazer veya ark kullanılarak 
yapılan yüzey ergitme işlemleri seramik/sermet temelli 
termal sprey kaplamaların kalitesini artırmak için 
nispeten etkili yöntemlerdir. Bu yöntemlerin amacı yapı 
içerisindeki düşük poroziteyle daha homojen hale gelen 
yeni katılaşmış malzeme olan kaplama tabakasını 
tamamen ya da kısmen ergitmektir [4]. 
 
Atmosferik plazma sprey (APS) yöntemi ile üretilen 
kaplamalarda yüksek gözeneklilik ve kaplama tabakası 
ile alt malzeme arasında zayıf bağlanma gibi kusurlar 
oluşmaktadır. Meydana gelen gözeneklilik sadece 
kaplamanın mekanik özelliklerini azaltmamakta, aynı 
zamanda korozyon direncini de düşürmektedir. Bu, 
kaplama/alt malzeme ara yüzeyinde oluşan mikro 
kanallarda korozyon ortamının hareket etmesiyle 
oluşmaktadır. Kaplanmış yüzeyin iyileştirilmesine 
yönelik yapılan son işlemlerden biri de Isıl işlem 
uygulamalarıdır. Yapılan deneylere göre ısıl işlem 
türleri, sıcaklıkları ve tutma süreleri farklılık 
göstermektedir. 
 
Bu çalışmada, AISI 316L paslanmaz çeliği yüzeyine 
ZrO2 - %8 Y2O3 esaslı toz plazma püskürtme işlemi 
sonrası yapılan son yüzey işlemlerin bazı özellikler 
üzerine etkileri araştırılmıştır. Son yüzey işlemi olarak 
farklı sıcaklıklarda yapılan ısıl işlem tercih edilmiştir. Bu 
şekilde kaplama tabakasının mikroyapı ve sertlik 
özellikleri geliştirilmeye çalışılmıştır. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 

Alt malzeme olarak 20 mm x 80 mm x 10 mm 
ölçüsünde AISI 316L paslanmaz çelik kullanılmıştır. 
Plazma püskürtme yöntemi kullanılarak -90+30 µm tane 
boyutuna sahip ZrO2-% 8 Y2O3 tozu alt malzeme 
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üzerine kaplanmıştır. Kaplamada kullanılan tozun SEM 
fotoğrafı Şekil 1’de görülmektedir. Şekil 1’de de 
görüleceği gibi tozlar düzensiz keskin köşeli olmakla 
birlikte, tane boyutlarında ise farklılıklar vardır. Metalik 
alt malzeme ile oksit kaplama arasında daha iyi bir 
bağlanma oluşturmak için alt malzeme 24-35 mesh 
arasındaki tane boyutuna sahip Al2O3 kumu ile 
kumlama işlemine tabi tutulmuştur. Kumlama 
işleminden sonra yaklaşık 250 µm kalınlığa sahip 
kaplama tabakası plazma püskürtme tabancası ile alt 
tabaka üzerinde üretilmiştir. Oksit kaplama tabakasının 
üretilmesinde 80 kVA gücüne sahip Sulzer Metco 9MB 
plazma püskürtme kaplama sistemi kullanılmıştır. 
Plazma püskürtme kaplama işleminin prensip şeması 
Şekil 2’de görülmektedir. Tüm kaplamalarda plazma 
huzmesinin üretilmesinde kullanılan argon gazının akış 
oranı 35 l/dak. olarak ayarlanmıştır. Plazma püskürtme 
tabancası, püskürtme mesafesi 75 mm olacak şekilde 
sabitlenmiştir. Kaplama tozları tabancaya dıştan 
enjekte edilmiştir. Enjekte edilen tozlar plazma akışına 
paralel olacak şekilde yönlendirilmiştir. Kaplama tozu 
besleme oranı 45 gr/dak, H2 gazı akış oranı 9-11 l/dak 
ve taşıyıcı gaz oranı 3 l/dak olarak ayarlanmıştır. 
 

 

Şekil 1. Kaplamada kullanılan ZrO2-% 8 Y2O3 tozunun 
SEM fotoğrafı. 

 

 

Şekil 2. Plazma püskürtme işleminin prensip şeması. 
 

Kaplama işlemi tamamlandıktan sonra koruyucu gaz 
kontrollü Proterm marka tüp fırında 900 °C, 1000 °C ve 
1100 °C sıcaklıklarda kaplama numunelerine 2 saat 
süre bekleme zamanında ısıl işlem yapılmıştır. Isıl 
işlemde ısıtma ve soğutma periyotlarında 10 °C/dakika 
oranı kullanılmıştır. Metalografi incelemeleri için, 
numuneler kaplama yönüne dik bir şekildeki kesit 
bölgeden alınmıştır. Elde edilen metalografi numuneleri 
80-1200 mesh’lik zımpara kâğıdına tutularak yüzeyleri 
temizlenmiştir. Daha sonra 1 ve 6 mm’lik elmas pasta 
ve inceltici yardımıyla yan kesit yüzeyleri parlatılmıştır. 
Mikroyapısal incelemeler için numuneler HNO3 ve alkol 
karışımlı çözeltide dağlanmıştır. Her bir kaplamada, 

mikroyapı taramalı elektron mikroskobundan (SEM) 
faydalanılmıştır. SEM analizleri için ise FEI QUANTA 
250 FEG marka SEM cihazı kullanılmıştır. X-ışını 
analizleri, Kaplamaların sertlikleri Shimadzu HMV-G21 
model mikrosertlik cihazı ile ölçülmüştür. Kaplamaların 
sertlikleri numunelerin üst yüzeyinden 200 gr yükte ve 
15 sn sürede toplam 6 değer olarak alınmıştır. Bu 
değerlerin ortalaması alınarak değerlendirme 
yapılmıştır. 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

AISI 316L paslanmaz çelik üzerinde plazma sprey 
yöntemi üretilen ZrO2-% 8 Y2O3 seramik esaslı 
kaplamalara uygulanan ısıl işlem sonrası ve ısıl 
işlemsiz mikroyapı fotoğrafları Şekil 3’de görülmektedir. 
Kaplamalar genel olarak, oksit kaplama tabakası, ara 
tabaka ve alt malzeme olarak üç bölgeden oluşmuştur. 
Kaplama tabakalarında, ısıl püskürtme kaplamalarında 
çok iyi bilinen ve ergiyik haldeki metal damlacıkların alt 
malzemeye çarpıp, sürekli bir şekilde ıslatmasıyla 
oluşan lamelli mikroyapı görülmektedir [5,6]. Lamelli 
yapı, ergiyik haldeki partiküllerin alt malzemeye 
çarpması, deformasyona uğraması ve katılaşması 
şeklinde meydana gelir [7,8]. Kuroda ve Kobayashi 
(2004)’ye göre lameller alt malzemeye paralel olarak 
oluşur ve lamellerin orta kısmı kalın, uç kısımlara doğru 
ise kalınlık azalmaktadır [9].  
 
Kaplama tabakalarının tümünde gözenek oluşumu 
meydana gelmiştir. Kaplama fotoğraflarından ısıl işlem 
sıcaklığının artmasıyla gözenek miktarının azaldığı 
açıkça görülmektedir. Bu, sıcaklığın atmasıyla difüzyon 
yoluyla gözeneklerin kapanması şeklinde açıklanabilir. 
Isıl işlemli ve ısıl işlemsiz kaplamaların hiçbirisinde 
çatlak oluşumu meydana gelmemiştir. Fakat ısıl işlem 
sıcaklığının artmasıyla kaplama-alt tabaka ara 
yüzeyinde bağlanmanın kısmen zayıfladığı yine SEM 
fotoğraflarından görülmektedir. Bu zayıflama metal ile 
seramik arasında ısıl uyumsuzluktan 
kaynaklanmaktadır. 
 

  
(a)                                    (b) 

   
(c)                                    (d) 

Şekil 3. Kaplamaların SEM fotoğrafı: (a) İşlemsiz, (b) 
900 °C, (c) 1000 °C ve (d) 1100 °C 

 

Şekil 4’de işlemsiz ve ısıl işlem uygulanmış kaplama 
tabakalarının sertlik grafiği verilmiştir. Her bir kaplama 
tabakasında altışar ölçüm alınmış olup, bu değerlerin 
ortalaması değerlendirmeye katılmıştır. İşlemsiz 
kaplamanın sertliği, 912 HV0.2 iken 900 °C,  1000 °C ve 
1100 °C’de ısıl işleme tabi tutulmuş kaplamaların 
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sertlikleri sırasıyla 975 HV0.2, 985 HV0.2 ve  1045 HV0.2 
olarak ölçülmüştür. 
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sprayed zirconia thermal barrier coating, Surface and 
Coatings Technology 124, 2000, 1-12 
[6] Li, C.J., Yang, G.J., Ohmori, A., Relationship 
between particle erosion and lamellar microstructure for 
plasma-sprayed alumina coatings, Wear 260, 2006, 
1166-1172. 
[7] Heimann, R.B., Plasma-spray coating, VCH, New 
York, 1996. 
[8]Pawlowski, L., The science and engineering of 
thermal spray coatings, 2008, John Wiley & Sons, Ltd., 
England. 
[9] Kuroda, T., Kobayashi, A., Adhesion characteristics 
of zirconia-alumina composite coatings by gas tunnel 
type plasma spraying, Vacuum73, 2004, 635-641 

 
 
 

 

Şekil 4. Sertlik grafiği (0: İşlemsiz, 1 - 900 °C’de 
tavlanmış, 2 - 1000 °C’de tavlanmış ve 3 - 1100 °C’de 

tavlanmış) 
 

4. Genel Sonuçlar 
 
SEM çalışmalarına göre, en fazla gözenek oluşumu ısıl 
işlemsiz numunede görülürken, ısıl işlem sıcaklığı 
arttıkça gözenek miktarının azaldığı açıkça 
görülmektedir. Fakat ısıl işlemin arayüzey 
bağlanmasına olumsuz etki ettiği fotoğraflardan 
görülmektedir. Sertlik sonuçlarına göre, işlemsiz 
kaplamanın sertliği, 912 HV0.2 iken 900 °C,  1000 °C ve 
1100 °C’de ısıl işleme tabi tutulmuş kaplamaların 
sertlikleri sırasıyla 975 HV0.2, 985 HV0.2 ve  1045 HV0.2 

olarak ölçülmüştür. 
 

5. Teşekkür 
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Abstract 
 
Induction motors, also known as asynchronous motors 
are the most widely used electric machines in the 
industry due to their high efficiency and low cost. Many 
methods are used for speed and torque control of three 
phase induction motors. This article shows how to 
control the torque and speed values that we want to 
see at the output of an induction motor using the 
simulink simulation program. Speed and torque 
changes were observed without changing the block 
parameters of the three-phase asynchronous motor in 
this simulation program. The PI control method has 
been tested for speed and torque control. The speed 
and torque values that we want to obtain at the output 
of the asynchronous motor are analyzed in various 
aspects. In addition, the success of the PI control 
method has been examined. 

 
Keywords: induction motor, speed control, torque 

control, PI controller 
 

1. Introduction 
 
Nowadays, asychronous motors(is also called induction 
motors) are the kind of the alternating current (AC) 
motors those are more preferred than DC motors 
especially in high performance because they need less  
maintenance and so less cost. These more preferred 
areas are for example in the use of drive systems and 
the power electronics [7, 1, 5, 2, 3]. 
 
Asynchronous motors are controlled by changing the 
input value of speed and torque without using any 
sensor. These control methods are called  vector 
control. We want to see the output speed and torque 
signals are the same of the input speed and torque 
signals of the asychronous motors. But this is not 
possible in these situations those are variations of 
stator and rotor resistances and armature inductance 
[4, 5, 8]. 
 
In the dynamic model of the asychronous motors the 
equations are shown as below equations [6]: 
 
Stator current equations: 
 

           (1) 

             (2) 

 

Rotor flux equations: 
 

                            (3) 

                            (4) 

 
 
Mechanical Equations: 
 

                                   (5) 

                                (6) 

with , , , and  are positive constants defined as: 

 

 

 
  

2. Simulink Modelling 
 
In this simulation, the main block diagram as shown in 
Fig. (1) is used. At first, the 400 Volt dc voltage was 
converted to ac voltage via GTO diode. Then, block 
diagrams of "dq to ABC conversion", "ABC to dq 
conversion", "id* Calculation", "iqs* calculation", "Teta 
Calculation", "Flux Calculation", current regulator and 
the speed controller are executed. In this way, torque 
and speed values are reached at the output of the 
induction motor. 
 
In this simulation, asynchronous machine's  block 
parameters in SI units are shown in table 1, its 
configuration values are shown in table 2. The 
subsystem of the speed controller, is also our PI 
controller model. Its block diagram is shown in the Fig. 
(2). The subsystem of the "dq to ABC conversion", 
"ABC to dq conversion", "iqs* calculation", "current 
regulator", "Teta Calculation", "Flux Calculation" and 
"id* Calculation" block diagrams are respectively shown 
in the  Fig. (3), Fig. (4), Fig. (5), Fig. (6), Fig. (7), Fig. 
(8) and Fig. (9). The block parameters of the GTO 
(Gate Turn off Thyristor) diode are shown in table 3. 
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Fig. 1. Main Block Diagram of Speed and Torque Control of Induction Motor. 
 

Table 1. Asynchronous Machine's  Configuration Values. 
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Table 2. Asynchronous Machine's   
Block Parameters in SI Units. 

 
 

Fig. 2. The subsystem of the speed controller's (PI 
controller model) block diagram. 

 

 
 

Fig. 3. The subsystem of the "dq to ABC conversion" 
block diagram. 

 

 
 

Fig. 4. The subsystem of the "ABC to dq conversion" 
block diagram. 

 

 
 

Fig. 5. The subsystem of the " iqs* calculation" block 
diagram. 

 

 
Fig. 6. The subsystem of the current regulator block diagram. 

 
 

 
 

Fig. 7. The subsystem of the " Teta Calculation" block diagram. 
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Fig. 8. The subsystem of the " Flux Calculation" block 
diagram. 

 

 
 

Fig. 9. The subsystem of the " id* Calculation" block 
diagram. 

 
Table 3. The block parameters of the GTO (Gate Turn 

off Thyristor) diode. 
 

 
 

2.1. Simulation 
 

The speed value at the input of speed controller block 
diagram is 100 rad/s and the torque value at the input 
of the asynchronous machine block diagram is 0 Nm. 
While these input values were obtained at the output of 
the induction motor, the rotor speed, eletromagnetic 
torque, Vbc and Iac values were analyzed according to 
time. It has been observed that the changing of the 
speed and the torque is inversely proportional with 
each other, at the output of the asynchronous machine. 
This inversely proportional changing is clearly seen in 
the range of 0.5 s to 1 s in the Fig. (10) and Fig. (11).  
 
Rotor speed (wm) reaches its peak value, about 115 
rad/s at about t=0.8s. After 0.8 seconds, rotor 
speed(wm) begins decreasing and wm is balanced at 
100 rad/s at about t=2.3 s. This is shown in the Fig. 
(10). 
 
The torque (Te) value at the input of our asynchronous 
motor was initially entered as zero. Then Te quickly 
reaches 300 Nm in approximately 0.015 seconds 
without fluctuation. This rise is almost linear. But after 

this rise, Te is variable. The value of Te is rapidly 
reduced from about 250 Nm to about -25 Nm. This 
decrease is noticeable between 0.5 s and 1 s. Then, at 
approximately t = 2.3 s, the torque fluctuation is fixed at 
about 0 Nm. This is shown in the Fig. (11). 
 
The changing of the Vbc and the Iabc are shown in 
Fig(12) and Fig(13). 
 
 

 

 
 

Fig. 10. The Changing of the Rotor Speed 
 

 
 

Fig. 11. The Changing of the Elektromagnetic Torque 
 

 
 

Fig. 12. The Changing of the Iabc 
 

 
 

Fig. 13. The Changing of the Vbc 
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3. Conclusion 
 
The torque and speed values that we would like to see 
at the output of the asynchronous motor are reached. 
This performance was achieved by the PI control 
method by using the speed controller. We have shown 
that we can operate asynchronous motors at the 
desired speed and torque values via simulink 
simulation program. This shows us how important the 
PI control method is. 
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Özet 
 

Bor kimyasallarının ve türevlerinin farklı alanlarda 
değerlendirilerek bunların katma değerinin arttırılması 
üzerinde önemle durulan bir konudur. Malzeme yüzey 
özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan borlama 
işlemlerinde genellikle patentlerle korunan ithal ürünler 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ithal borlama 
karışımlarına alternatif olabilecek borik asit içeren bir 
borlama karışımı kullanılmıştır. Çalışmada, seçilen 
GJS-700-2 küresel grafitli dökme demirin (KGDD) 
alternatif bor kaynağı ile farklı sıcaklık ve sürelerde 
borlanması çalışılmıştır. Borlanan numunelerin 
mikroyapı, faz, mikrosertlik ve aşınma özellikleri 
incelenmiştir. Borlama tabaka kalınlığına göre borlama 
sıcaklık ve süreleri karşılaştırılmış ve KGDD 
malzemesinin yüzey özelliklerinin geliştirmesi 
sağlanmıştır.  
Anahtar kelimeler: Borlama, Borik Asit, Küresel Grafitli 

Dökme Demir, Mikroyapı, Aşınma 
 

Abstract 
 

Application boron chemicals and their derivatives by 
evaluating them in different fields is an important issue. 
Imported products protected by patents are generally 
used in boronizing processes which are applied to 
improve material surface properties. In this study, a 
boron mixture containing boric acid is used as an 
alternative to imported boron mixtures. 
In this study, GJS-700-2 spheroidal graphite cast iron 
was boronized with alternative boron mixture at 
different temperatures and durations. The boronized 
samples was analyzed according to microstructure, 
present phases, micro hardness and abrasion 
conditions. According to the thickness of the boring 
layer, the boring temperature and times were compared 
and after boronizing, surface properties of KGDD 
material was improved. 
 

Keywords: Boronizing, Boric Acid, Spheroidal Graphite 

Cast Iron, Microstructure, Wear 
 

1. Giriş 
 

KGDD’ler diğer dökme demir türlerine göre yüksek 
mukavemet, süneklik, tokluk, iyi işlenebilirlik, düşük 
ergime sıcaklığı, iyi akışkanlık ve dökülebilme 
özelliklerine sahiptir. Bu açıdan KGDD’ler, hem gri 
dökme demirin başlıca avantajları hem de çeliğin 
mühendislik yönünden avantajlarına sahiptir [1].  
Yüzey işlemleri malzemelerin sertlik, süneklik, yorulma, 
aşınma, korozyon, ısısal ve darbesel şok gibi mekanik 
ve tribolojik özelliklerinin bir veya birkaçını geliştirmek 

ve üretim maliyetini düşürmek amacıyla 
uygulanmaktadır. Bu amaçla oksit, karbür, borür ve 
nitrürlere dayanan sürekli kaplamalar büyük ilgi 
toplamaktadır [2,3]. 
Borlama’nın diğer yüzey sertleştirme yöntemlerinden 
ayıran en önemli üstünlüğü; yüzey tabakasının çok sert 
(1450-5000 HV) olmasıdır. Bunun yanında yüksek 
ergime sıcaklığına, yüksek aşınma ve yüksek sıcaklıkta 
oksidasyon direncine sahiptir. Demir esaslı 
malzemelerde kaplama tabakasının sertliği alt kritik 
sıcaklığa (650°C) kadar kalıcıdır [4]. 
Şen [5], KGDD‘in termokimyasal olarak borlanabilmesi 
üzerine çalışmalar yapmış ve bu malzemelerin 
başarıyla borlanabileceğini belirtmiştir. Literatürde, 
KGDD’lerin borlanabilirliği hakkında çalışmalar 
bulunmaktadır. Buna göre, yapılmış olan çalışmalar ile 
ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 
Ünal [6] çalışmasında, GGG-40.3 kalitesindeki KGDD 
malzemeleri Ekabor

®
I ticari borlama tozunu kullanarak 

850, 900 ve 950 °C sıcaklıklarda 1, 2 ve 4 saat 
sürelerde kutu borlama yöntemi ile borlamıştır. Ayrıca, 
aynı malzemeyi Ekabor

®
II borlama tozuyla 950 °C 

sıcaklıkta 4 saat boyunca borlama işlemine tabi 
tutmuştur. Ek olarak, karışım içeriğinde bulunan KBF4’ 
deki flor gazının zararlı etkisinden dolayı Ekabor

®
 tozu 

yerine %85B4C+%15Na2CO3 toz karışımı elde edilip 
kullanılarak 950 °C sıcaklıkta 4 saat boyunca bir 
borlama işlemi daha yapılmıştır. Sonuç olarak, altlık 
malzeme (KGDD) yüzeyinde FeB ve Fe2B fazlarının 
oluşumu optik mikroskop ve SEM (taramalı elektron 
mikroskobu) ile gözlemlenmiştir. 
Kayalı [7] tez çalışmasında, GGG-40 kalitesindeki 
alaşımsız KGDD malzemeleri Ekabor

®
II ticari borlama 

tozunu kullanarak 900 ºC sıcaklığında 1, 3 ve 5 saat 
sürelerde kutu borlama yöntemi ile borlamıştır. Sonuç 
olarak, KGDD yüzeyinde FeB ve Fe2B borür 
tabakalarının oluştuğunu gözlemlemiştir. 
Özmen [8] araştırma projesinde, DDK-60 kalitesindeki 
KGDD malzemeleri Ekabor

®
II ticari borlama tozunu 

kullanarak 850, 900 ve 950 °C sıcaklığında 2, 4, 6 ve 8 
saat sürelerde kutu borlama yöntemi ile borlamıştır. 
Sonuç olarak, KGDD’in yüzeyinde, 850 °C sıcaklıkta ve 
2 saat süre ile borlanan numunede sadece Fe2B fazı 
oluşurken, diğer işlem sıcaklık ve sürelerinde FeB 
fazının oluşumunu optik mikroskop ile gözlemlemiş ve 
aynı zamanda XRD analizi ile de tespit etmiştir. 
Akray [9] tez çalışmasında, GGG-40 kalitesindeki KGDD 

malzemeleri Ekabor®III ticari borlama karışımını kullanarak 

900°C sıcaklıkta 90 dakika süre boyunca kutu borlama 

yöntemi ile borlamıştır. Sonuç olarak, KGDD’in yüzeyinde,  

Fe2B ve az miktarda FeB borür tabakası oluştuğunu 

gözlemlemiştir. 
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Şen ve arkadaşları’nın [10] proje çalışmalarında, GGG-

50, GGG-60 ve GGG-80 kalitesindeki KGDD 

malzemeleri Ekabor
®
 tozu yerine %60 kalsine boraks, 

%20 ferrosilis, %15 kalsine borik asit ve %5 alüminyum 

toz karışımı ile 850 ve 950 °C sıcaklığında 2, 4, 6 ve 8 

saat sürelerde kutu borlama yöntemi ile borlamıştır. 

Sonuç olarak, GGG-50 ve GGG-60 KGDD’in yüzeyinde 

FeB ve Fe2B fazlarının oluştuğunu, GGG-80 KGDD’in 

850°C sıcaklığındaki deney zamanı aralıklarındaki 

yüzeyinde yalnızca Fe2B fazının oluştuğunu XRD analiz 

yöntemi ile belirlemiştir. 

Toptaş [11] tez çalışmasında, GGG-40 kalitesindeki 
alaşımsız KGDD malzemeleri Ekabor

®
II ticari borlama 

karışımını kullanarak, 900°C sıcaklığında 2 saat süre 
boyunca kutu borlama yöntemi ile borlamıştır. Sonuç 
olarak, KGDD’in yüzeyinde FeB+Fe2B fazlarının 
oluştuğunu gözlemlemiştir. 

Yapılan literatür araştırmalarına göre; daha önceki 

çalışmalarda GJS-700-2 kalitesindeki KGDD 

malzemesine borlama işleminin yapılmadığı 

görülmüştür. Seçilen bu malzeme borlanarak hem kalıp 

üretiminde hem de savunma sanayiinde başarılı bir 

şekilde kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır. 

Termokimyasal yöntemlerden biri olan kutu borlama 

için hazırlanan toz karışımı daha önceki literatürlerde 

rastlanılmamıştır. Hazırlanan borlama karışımı, daha 

önceki çalışmalarımızda farklı bir altlık malzemenin 

borlanmasında kullanılmıştır [12]. Bu çalışmada ithal 

borlama karışımlarına alternatif olabilecek borik asit 

içeren bir borlama karışımı kullanılarak daha önceden 

borlanmamış KGDD malzemesi kutu borlama 

yöntemiyle borlanmıştır. Böylece seçilen KGDD 

malzemenin yüzey özellikleri geliştirilmeye çalışılmıştır. 

2. Materyal ve Metot  

2.1. Materyal 
 

Deneysel çalışmada kullanılan, ticari GJS-700-2 kodlu 

KGDD’in kimyasal kompozisyonu Tablo 1 de verilmiştir. 

 
Tablo 1.GJS-700-2 malzemenin kimyasal 

kompozisyonu. 
 

%C %Si %S %P %Mn 

3,49 2,08 0,005 0,02 0,533 

 %Ni  %Cr  %Mo  %Cu  

 0,03 0,04  0,001  0,566  

2.2. Borlama İşlemi 

 
Deneysel çalışmada kullanılan KGDD malzemeler ilk 

aşamada, tel kesme makinesinde ø15 X 250 mm 

uzunluğunda kesildi. İkinci aşamada ise Struers –

Labotom marka kesme cihazında ø15X10 mm 

boyutlarında silindirik numuneler kesilerek numuneler 

hazırlandı. Kesilen numunelerin yüzeylerine 250-400-

800-1000 grit’lik SiC aşındırıcı kağıtlar ile zımparalama 

işlemi yapıldıktan sonra etanol ile numunelerin her iki 

yüzeyi temizlendi. Numuneler parlatma işleminden 

sonra borlama işlemine hazır hale getirildi. 

Borlama işleminde hem uygulama kolaylığı hem de 

düşük ekipman maliyetinden dolayı termokimyasal 

yöntemlerinden biri olan kutu borlama işlemi seçilmiştir. 

Borlama karışımında; bor kaynağı olarak borik asit, 

seyreltici olarak SiC ve aktivatör olarak KBF4 

kullanılmıştır. Karışım oranı olarak ağırlıkça %22,5 

borik asit, %5 KBF4 ve %72,5 SiC olarak daha önce 

belirlenmiş olan oranlar kullanılarak karışım 

hazırlanmıştır. 

Kutulara yerleştirilen numunelere borlama karışımı 

içerisinde 850°C’de 4 saat ve 950°C’de 12 saat 

boyunca ısıl işlem uygulandı ve borlama kutuları fırın 

içerisinde soğumaya bırakıldı. Her borlama işlemi için 

3’er adet olacak şekilde numuneler borlama kutularına 

yerleştirilmiştir (Şekil 1). 

Borlama işlemi sonrası numunelerden biri düşey 

kesitinden abrasiv disk ile kesildikten sonra kesilen 

numunenin yarısı bakalite alındı. Kaplama kalınlığı ile 

faz oluşumlarının optik mikroskopta incelenmesi için 

metalografik işlemler uygulandı. Metalografik 

işlemlerden sonra %2’lik Nital dağlayıcı ile numune 

yüzeyi dağlandı.  

KGDD malzemesinin ve borlama işlemi sonrası 

borlama yüzeyinin faz analizleri XRD cihazı ile 

gerçekleştirildi. 

Aşınma işleminde, CSM Tribometer ball on disk aşınma 

test cihazı kullanıldı. Aşındırıcı (karşı) eleman olarak Ø 

=6,5 mm çapında Al2O3 bilye kullanılarak 20 
o
C 

sıcaklıkta 10 N yük altında 0,2 m/s kayma hızında 500 

m aşınma mesafesinde aşınma testleri yapıldı.  

Mitutoya Surftest Sj-310 yüzey profilometre cihazı ile 

aşınma sonrası aşınan bölgelerin yüzey pürüzlülüğü 

ölçüldü. Ayrıca borlama sonrası sertlik değişimi 

mikrosertlik ölçümü yapılarak tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Borlama kutusuna numunelerin 

yerleşimi. 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

KGDD’in mikroyapı görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. 
Alaşımsız KGDD’in mikroyapısı iyi bir küreselliğe sahip 
grafit küreleri ve bunları çevreleyen ferritik ve perlitik bir 
matristen oluşmaktadır. 
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Şekil 2. KGDD malzemenin optik mikroskop 

görüntüsü 50X ve 100X büyütme. 

 
Şekil 3’de GJS-700-2 malzemenin XRD paterni 
görülmektedir. Analiz sonucundan beklenildiği üzere 
farklı bir faz yapısı görülmemiştir. Sadece demir ve 
karbon fazlarına ait pikler gözlemlenmiştir.  
 

 
Şekil 3.GJS-700-2 KGDD’e ait XRD paterni. 

Şekil 4 en düşük sıcaklıkta ve en kısa zamandaki 
borlama işlemini (850 °C de 4 saat), Şekil 5 ise en 
yüksek sıcaklık ve en uzun borlama zamanını (950 °C 
sıcaklıkta 12 saat) göstermektedir. Bu iki farklı borlama 
ısıl işlem rejimi karşılaştırılarak farklılıklar incelenmiştir. 
Numunelerin en dış yüzeyinde borür tabakası, 
kaplama-matris ara yüzeyi ve matristen oluşan 
mikroyapılar görülmektedir. Dış yüzeyde oluşan 
kaplama tabakası testere dişi şeklinde bir morfolojiye 
sahiptir. Optik mikroskop görüntüleri incelendiğinde, ısıl 
işlem şartlarının değişmesiyle kaplama kalınlığında 
değişimlerin olduğu görülmektedir. Tablo 2’de ölçülen 
borür tabaka kalınlıkları verilmiştir.  
 

Tablo 2. Borür Tabaka Kalınlık Sonuçları. 

 
Bu sonuçlara göre 950°C sıcaklıkta 12 saat süre 
boyunca gerçekleştirilen borlama işlemi sonrası 150 

m tabaka kalınlığı oluşmaktadır. Buna karşılık, 
850

o
C‘de 4 saat boyunca gerçekleştirilen borlama 

işlemi sonrası 38 m tabaka kalınlığı oluşmaktadır. 
Borür tabakası büyümesinde, yayınım işleminin 
gerçekleşebilmesi için iki önemli unsur bulunmaktadır. 
Bunlar difüzyon elementi, matris atom boyutları ve 
difüzyonun olabilmesi için gerekli olan itici güçtür 
(sıcaklık). Difüzyon işlemi sadece kaplama yapılacak 
ana matris malzemesine bağlı değildir Ayrıca oluşacak 
olan kaplama tabaka yapısına da bağlıdır. Difüzyon ile 
kaplama işlemlerinde genellikle kaplama kinetiğiyle 
ilgilidir [5, 13]. 
Şekil 6’da iki farklı borlama sıcaklığı ve süresinde 
borlanan numunelerin XRD analiz sonucu verilmektedir. 
Beklenildiği gibi malzeme yüzeyinde Ferro bor tabakası 
(Fe2B) görülmektedir. Ayrıca bütün numunelerin 
metalografik incelemeleri sonucunda KGDD ‘de, 
borlanan çeliklerde görülen benzer bir geçiş bölgesi 
görülmemiştir. Bunun yerine içeriğinde silisyum bulunan 
çeliklerin borlanmasında elde edilen mikroyapılara 
benzer silisyum içerikli beyaz renkte ferritik bölge 
rastlanılmıştır. Vetters [14], alaşım elementlerinden 

 

Şekil 4. KGDD numunelerinden 850°C’de 4 saat 

borlama işlemi sonrası optik mikroskop görüntüsü. 

 
Şekil 5. KGDD numunelerinden 950°C’de 12 saat 

borlama işlemi sonrası optik mikroskop 
görüntüleri.  
 

Farklı Isıl 
İşlemlerde 
Borlanan 

Numuneler 

Borür Tabakası Kalınlığı 
(µm) 

850
o
C-4 saat 37,61 ± 7,12 

950°C-12 saat 150,1 ± 21,76 
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karbon (C) ve silisyumun (Si) borür tabakası yüzeyinde 
çözünmediğini, kaplama-matris ara yüzeyine doğru 
hareket ettiğini belirtmektedir. Yani kaplama-matris 
arayüzünde biriken Ferro Silisyum fazını oluşturduğunu 
açıklamaktadır. Bu açıklamaya bağlı olarak Şekil 6’da 
görüldüğü gibi silisyumca zengin kaplama tabakasına 
ait pikler paternde gözlenmiştir. Ferro Silisyum içerikli 
bu bölge Fe2B tabakasına göre daha yumuşak bir 
fazdır. Fakat matris tabakasına göre de sertliği yüksek 
bir tabakadır.  

 
Metot kısmında açıklanan parametreler ile numunelere 
aşınma testi uygulanmıştır. Şekil 7’de aşınma testi 
sonrası aşınma yüzeylerinden alınan stereo mikroskop 
görüntüleri gösterilmektedir. Altlık malzeme GJS-700-2 
aşınma yüzeyinde daha geniş ve daha fazla sürtünme 
etkisinin olduğu görülmektedir. Buna karşılık borlanmış 
numunelerin aşınma yüzeylerindeki izler daha dar ve 
daha az sürtünme etkisinin olduğu gözlenmektedir. 
Şekil 8’de aşınma testi işlem sonrasında numunelerin 
profilometre ile ölçülen örnek yüzey pürüzlülük grafikleri 
verilmiştir. Aşınma iz derinlikleri bu grafiklerde ayrıntılı 
olarak gözlenmektedir. Yine bu sonuçlarda altlık 
malzemede aşınma sonucu oluşan aşınma derinliğinin 
yüksek olduğu görülmektedir.  
Aşınma Oranını hesaplamak için, aşağıdaki formül 
kullanılmıştır [15]; 
 

 
Burada; Ws: Aşınma Oranı (mm

3
/Nm), ΔV: Hacimsel 

Aşınma Miktarı, F: Uygulanan normal kuvvet (N) ve S: 
Aşınma mesafesi (m)’ni ifade etmektedir. 
Tablo 3’de aşınma ölçüm sonuçları verilmektedir. 
Sonuçlar incelendiğinde borlama sonrası malzeme 
aşınma direncinin 3-4 kat oranında arttığı belirlenmiştir. 
Şekil 9’da mikrosertlik ölçümleri için izlerin görüntüleri 
verilmektedir. Bu izlerin köşegenlerinin ölçüleri alınarak 
sertlik hesaplamaları yapılmıştır. 
Deney numunelerinin sertlik değerleri Vickers 
mikrosertlik ölçüm yöntemi ile 100 g (HV0,1) yük altında 
10 sn sürede yapılmıştır. Elde edilen sertlik değerlerinin 
ortalamaları ve standart sapmaları alınarak borür 
tabakasının ve matrisin sertlik ölçüm sonuçları Tablo 
4’te verilmiştir.   
Hazırlanan toz karışımı ile kutu borlama işlemiyle 
gerçekleştirilen borlama işlemlerinde borlama süresi ve 

sıcaklığının artmasıyla birlikte borür tabaka kalınlığının 
arttığı gözlemlenmiştir. En yüksek tabaka sertlik değeri 
950°C sıcaklıkta 12 saat süre boyunca yapılan borlama 
işlemi ile elde edilmiştir. Buradan çıkan sonuçlara 
bakıldığında borlama süresi ve sıcaklığının artmasına 
bağlı olarak sertlik değerinde de artış olmaktadır. 
 
 

 
 

 

 

Şekil 8.(a) GJS-700-2, (b) 850
o
C de 4 saat(c) 950

o
C de 

12 saatte borlanan numunelerin yüzey pürüzlülük 

grafikleri. 

 

 
Şekil 6. 850

o
C- 4 saat ve 950

o
C- 12 saat borlama 

sonrası numunelerin XRD analiz sonucu. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Şekil 7. Aşındırma işlemi sonrası KGDD numunelerin stereo 

mikroskop görüntüleri, (a) ve (b) GJS-700-2, (c) ve (d) 850
o
C 

de 4 saat, (e) ve (d) 950
o
C de 12 saat.  
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Tablo 3. Aşınma Testi Analiz Sonuçları. 

 

Sonuç olarak, borlama difüzyonla yüzeye bor 

yayındırma işlemidir. Yüzeyde oluşan borür tabakası 

Fe2B ve FeSi fazlarından oluşmaktadır. En dış 

tabakada testere dişi şeklinde Fe2B fazı 

oluşmaktayken, ana matris ile kaplama tabakası 

arasında FeSi fazı oluşmaktadır.  

Oluşan borür tabakasının özellikleri ana malzemenin 

alaşım elementlerine, işlem sıcaklığı ve süresine, bor 

verici ortamın bileşimi ve konsantrasyonuna bağlıdır 

[16]. 

GJS-700-2 KGDD malzemesi başarıyla yeni alternatif 

bor karışımı ile borlanmıştır. Borlama işlemi sonrası 

malzeme yüzeyinin aşınma direnci ve sertlik 

değerlerinde önemli bir artış gözlenmiştir. 

 

Tablo 4. Mikrosertlik Sonuçları (HV0,1). 
 

Numune Bor Tabakası Matris 

GSJ-700-2 - 216,29 ± 98,15 

850oC- 4 saat  1378,61 ± 358,75 349,61± 40,03 

950oC-12 saat  1958,93 ± 369,68 443,65 ±119,00 

 
 

 

 

Şekil 9. KGDD numunelerin a) 850
o
C de 4 saatte 

borlanan numune ve b) 950
o
C de 12 saatte 

borlanan numunelerin 200X optik mikroskopta 

alınan mikrosertlik görüntüleri. 
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Abstract 
For different temperature and speed deformation 

conditions, the nature of the increase in the number of 

defects in the crystal structure and the achieved complex of 

properties are due to the peculiarities of the internal 

structure of the metallic material. Compared with 

unidirectional static loading, the violation of the 

monotonous nature of the effective stress is accompanied 

by qualitative changes in the internal structure of metals 

and alloys. Thus, the pulsating nature of the acting stresses 

in case of fatigue, depending on the degree of cyclic 

overload per cycle, can lead to significant changes in the 

development of the processes accumulation and 

redistribution of defects in the crystal structure and, above 

all, dislocations. Based on this, the rate of accumulation of 

dislocations per loading cycle can be considered as one 

factor that will allow the development of measures to 

increase the cyclic endurance of metallic materials during 

fatigue. Compared to thermal technologies, treatments that 

are based on the use of short stresses pulses for moving 

defects in a crystal structure have gained some fame. In 

addition to sufficiently strong magnetic fields or high-power 

pulses of electric current, treatments based on mechanical 

effects on the metal can be used.  

Keywords: fatigue, endurance, dislocation, stress, steel 

 

1. Introduction 

 

Over a rather long period of development of the machine-

building industry, the technology of processing metallic 

materials using a shock wave of various origin was widely 

used [1]. This technology provides for the formation of a 

mechanical stress pulse sufficient to form a metal in the 

manufacture of large-sized products of complex shapes. 

Moreover, the use of stresses pulses allows not only to 

deform the metal, but also to weld individual elements. 

Regulation of power and pulse frequency allows you to 

solve complex technological problems. Thus, depending on 

the level of the generated stress, frequency, and the profile 

of the pulse itself, it is possible to achieve qualitatively 

different effects on the metal. An analysis of the known 

results of using this technology [2, 3] indicates the 

existence of certain conditions when the effect of a 

transmitted stress wave can lead to both hardening and 

softening of the metal. If the purpose of such a pulse 

treatment is still hardening, then the result can significantly 

exceed the effect of equivalent plastic deformation. 

Analysis of the known experimental studies [1, 4] shows 

that formation of a hydraulic shock from an electric 

discharge in water leads to a strengthening effect. In this 

case, an increase in the strength characteristics of the 

metallic material should be accompanied, at a minimum, by 

an increase in the density of defects in the crystal structure. 

On the other hand, there are results that indicate a quality 

different influence parameters of the pulse effect. Indeed, 

as indicated by the results of [1], an increase in the 

amplitude of the stress pulse contributes to an increase in 

the density of dislocations. A qualitatively different influence 

on the process of structural changes is observed from the 

side of the pulse duration. Thus, an increase in its duration 

leads in most cases to an influence on the process of 

moving dislocations. Thus, the ambiguity of the impact of 

pulsed loading on the nature of displacement and 

accumulation of dislocations indicates the need to continue 

research, including the development of fatigue processes. 
Based on this, the purpose of the work is to clarify the 

mechanism of the effect of stress pulses from an electric 

discharge in water on the fatigue endurance of carbon 

steel. 

 

2. Material and research methods 
 

The material for the study was steel 45 of the railway axle 

of the wheel-set (0.45% carbon) with the concentration of 

chemical elements within the brand composition. Samples 

for testing were made in the form of plates with a thickness 

of 1, a width of 15 and a length of 120-180 mm. The 

structural state of the steel corresponded to hardening for 

martensite from normal temperatures of heating and 

tempering at 300° C, for 1 hour. The microstructure was 

investigated using electron microscopy, the dislocation 

density was estimated by X-ray structural analysis. 
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Hardness was measured by the Rockwell method (HRC 

scale). Cyclic loading was carried out under conditions of 

symmetrical bending on the Saturn-10 testing machine at a 

temperature of +20° C. Processing stresses pulses (SP) 

from the electrical discharge in water was carried out using 

a Iskra-23 bath type used for cleaning casting products. 

Electric impulses were formed at a voltage of 15-18 kV with 

an energy of 10–12 kJ and an amplitude of 1-2 GPa. Metal 

processing was to set the number of pulses up to 15 

thousand, at a frequency of 2-3 Hz. 

 

3. Results 
 

The modern level of industrial development is accompanied 

by an inevitable increase in the intensity operation of 

railway transport. Considering that the axis of the wheel-set 

is one of the most loaded elements, increasing the service 

life of its trouble-free operation is a pressing issue. The 

widespread use of hardening heat treatments suggests that 

simultaneously with an increase in the strength 

characteristics of carbon steels, the crack resistance of the 

metal decreases. Given that the axis of the wheel-set 

during operation is subjected to numerous cyclic loads, the 

study of the mechanism for the development of fatigue 

phenomena will make it possible to develop 

recommendations for improving its limited endurance. 

Analysis of the microstructure indicates the formation of 

martensitic crystals with practically no signs of decay. 

Subsequent heating and aging at temperatures of 200° C 

and 300° C are accompanied by the onset of the 

precipitation of high dispersion carbide particles at the 

boundaries and inside martensitic crystals (Fig. 1a, b). 

When choosing the structural state of carbon steel, we 

were guided by the need to achieve high strength 

properties with a minimum level of the brittle component 

during the destruction of the metal. The loss of contrast in 

the walls of dislocations observed in some places and their 

simultaneous decoration by carbon atoms indicate effective 

blocking of dislocations in the case of loading. 

After quenching and tempering, a hardness of about 47 

HRC was achieved, which indicates that a high-strength 

state in steel has reached the same chemical composition. 

Processing steel SP led to an increase in hardness by an 

average of 10-12%. Based on this, it should be assumed 

 

 
a 

 

 
b 

Fig.1.Structura steel 45 after tempering and annealing at 

200° C (a) and 300° C (b). Magnification is 14000x1,3. 

 

that the treatment by SP of thermally hardened carbon 

steel, according to the mode used, leads to additional 

hardening.  

From a joint analysis of fatigue curves (Fig. 2a) [5], it was 

found that the treatment of SP, regardless of the degree of 

cyclic overload, is accompanied by an increase in limited 

endurance (ΔNᵢ) (Fig. 2b). Depending on the degree of 

cyclic overload, the magnitude of the increase in limited 

endurance varies. Thus, for the region of high-cycle fatigue, 

a decrease in the amplitude of the cycle is accompanied by 

a progressive increase in ΔNᵢ (Fig. 2b). For low-cycle 

fatigue, the picture is qualitatively different. In proportion to 

growth of σₐ a gradual decrease in the effect influence of 

SP is observed. At amplitudes of the order of 1 GPA, the 

increase in metal endurance practically stops. Thus, in 

general, it can be assumed that the treatment with SP of 

thermally hardened carbon steel can increase the limited 

fatigue endurance. On the other hand, there is a clear 

dependence of the effect on the degree of cyclic metal 

overload. 

The assessment of the change density of dislocations (ρ) 

 

 
a 
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b 

 

Fig.2. Curves of fatigue: 1 - before SP, 2 - after (a) and the 

effect of σₐ on the growth of limited endurance after SP (b. 

 

as a function magnitude of the cyclic overload was used to 

explain the mechanism influence of SP on the increase in 

endurance with fatigue thermally hardened steel. Figure 3 

shows the nature of the change in the density of 

dislocations in the main crystallographic slip systems. 

Considering that ρ was estimated from the surface of the 

destroyed specimen, the nature of the accumulation 

dislocations corresponded to crack growth during fatigue 

under conditions of a plane-deformed state [6]. 

On the other hand, for low-cycle fatigue, proportional to 

the degree of cyclic overload increases the role static 

component of the cycle and, accordingly, the proportion of 

the metal in a volume-stressed state. In accordance with 

the data of [8], in this case, the number of dislocations on 

the surface of fatigue fracture should decrease. This is 

due to the fact that at high values of σₐ, dislocations 

accumulate to a greater extent in metal volumes near the 

crack growth surface. While on the surface itself, the 

dislocation density will decrease. 

Additional evaluation of experimental results using the 

Kofin-Manson equation showed that for identical cyclic 

loading amplitudes, SP treatment reduces the metal 

deformation per cycle by about 20% [7]. Consequently, the 

process of introducing an additional number of 

dislocations into thermally hardened steel from the action 

of SP does not lead to the annihilation of dislocations. The 

 

 
 

Fig.3. The cumulative effect of a change in the density of 

dislocations in three interferences (110), (211), (321) [7] 

depending on the amplitude of the cycle: before SP 

processing (■) and after (♦). 

 

reduction in metal deformation per cycle indicates that 

fewer dislocations are required to maintain the continuity 

conditions for the propagation of deformation. As a result, 

for the same amplitude of cyclic loading, the SP treatment 

helps to reduce the rate of accumulation of dislocations 

and shifts the moment formation of the fatigue crack 

towards the increase in the number of cycles. 

Additional confirmation of these provisions obtained in the 

analysis of the surfaces destruction. The comparison was 

carried out for approximately the same amplitudes of the 

fatigue loading cycle. The processes of nucleation and 

propagation of fatigue cracks largely depend on the 

degree of cyclic overload. The formed pattern on the 

surface allows to determine the type of the dominant 

mechanism of destruction metallic material. According to 

the accepted classification [8], the formation of relief 

elements on the surface of destruction is due to the 

development of qualitatively different mechanisms. 

Figure 4 shows images of the sample surface (without SP 

treatment) after 1 million cycles with an amplitude of 560 

MPa. For the degree of cyclic overload 1,2 the 

development of destruction occurs by a mixed 

mechanism. On surface of the fracture, there are no signs 

of cleavage inside the grains and the spread of micro 

cracks along their borders. There are significant planes 

with a relief in the form of pits (Fig. 4a, notation 1). These 

fracture elements are formed by the mechanism of 

combining micro pores and separation areas with formed 

crests (notation 2, 3). At higher magnification, features of 

the structure the emerging ridges are found. For the 

sample under study, the crests have a wavy shape (Fig. 

4b, notation 3). A sufficiently large part of the fracture 

plane corresponds to areas with signs of fatigue grooves. 

A detailed analysis shows that within one facet can 

observe the spread of fatigue grooves with both constant 

direction and equidistant location of their fronts (Fig. 4b, 

designation 4) and disoriented  (Fig.4b, designation 5). 

 

 
a 

 

1 2 
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Fig.4. The surface of the destruction of the sample after 1 

million cycles with an amplitude of 560 MPa. 

 

Based on this, the wavy shape of the crests can be 

considered as the result of successive passing through 

several stages of fracture formation by various 

mechanisms, under conditions of a small degree of cyclic 

overload. A distinctive sign of the behavior of a metal with 

a low degree of overload is the increasing role of the 

processes of redistribution of defects in the crystal 

structure during a change in the sign of stress. As a result, 

the accumulation of defects in the crystal structure and 

their localization in individual micro volumes will slow 

down (Fig. 3), which will lead to a shift in the moment 

formation of the center destruction in the direction of 

increasing limited endurance [8]. 

Treatment of metal with SP led to an increase in cyclic 

endurance by about 1.5 times (Fig. 2b). A joint analysis of 

the fracture surfaces of Fig.4 and Fig.5 indicates the 

existence of quantitative and qualitative differences in the 

elements of the fracture structure. As a result, the SP 

treatment, in addition to a few smaller facets in size, is 

observed a change in the shape and size of the ridges. 

Combs formed after SP in most cases are thinner (Fig. 5a, 

notation 2 and 3), compared with similar elements (Fig. 4) 

and have a more wavy shape. 

A similar result was obtained when comparing metal 

bundles. On the surface of the sample after the IN, thinner 

and significantly more distorted delaminations form 

(Fig.5b, symbols), with the simultaneous occurrence of a 

specific relief on their surfaces (Fig.5b, symbols 5). 

According to external signs, the lines have a similar 

appearance under conditions of multiple slip dislocations, 

during the deformation of ferrite low carbon steel. Thus, 

with a low level of cyclic overload, the formation of 

distorted lines on the delaminating surfaces can be 

considered as evidence of a possible change in the 

dislocation slip system after a certain number of fatigue 

cycles. An additional confirmation of this is a change in the  

 

 
a 

 

 
b 

 

Fig.5. The surface of the destruction of the sample after 

1,44 million cycles with an amplitude of 560 MPa (after SP 

treatment). 

 

ratio in the number of dislocations located in different slip 

systems. Indeed, with the exhaustion of the resource of 

accumulation of dislocations or the possibility of their 

movement along one slip system, another one apparently 

begins to work. A consequence of movement dislocations 

along the secondary crystallographic systems are the 

distortions of dispersed ridges on the surfaces of metal 

separation. A necessary condition of the above scheme is 

to maintain a high concentration of mobile dislocations in 

the process of cyclic loading. Thus, when the static 

component of the cycle is small, the introduction of an 

additional number of mobile dislocations and their 

recombination during SP treatment is one of the reasons 

increase of limited fatigue endurance. 
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Abstract
 
In this study, the effect of aging treatment on the 
mechanical properties, electrical resistivity and fracture 
behaviour of 6061-T6 and 7075-T651 aluminium alloys 
for different aging time and temperatures were 
investigated. Specimens were exposed to micro 
hardness and tensile tests after the aging processes to 
determine the change in the mechanical properties. 
Furthermore, the specimens on which fracture was 
observed in the course of the tensile test were analyzed 
on their fracture surfaces by using Scanning Electron 
Microscope (SEM). It was determined that the dimple 
structure decreased with the increase in the duration of 
aging treatment. The effect of aging time on the 
electrical conductivity has also been investigated in this 
study. 
Keywords: aging, AA6061, AA7075, fructrure 

behaviour 
 
1. Introduction 

 
Aluminum alloys show characteristics of low weight, 
relatively high specific strength, good corrosion 
resistance in natural environments and high electric 
and thermal conductivity. They have become subjects 
of interest for the production of various functional 
components in aerospace and automotive industry [1]. 
The need to reduce vehicle weight, improve fuel 
economy and reduce exhaust emissions has led to an 
increased use of lightweight materials such as 
aluminum alloys [2]. In recent years, aluminum alloys 
have attracted  the attention of many researchers, 
engineers and designers as they are promising 
structural materials for automotive industry or 
aerospace applications. Especially, 6xxx aluminum 
alloys have been studied extensively because of their 
benefits such as medium strength, formability, 
weldability, corrosion resistance, and low cost, 
comparing to other aluminum alloys [3-5]. 
 
The 6061 Al alloy has been used in the automotive 
industry for the fabrication of several types of 
automobile parts, such as wheels, panels and even in 
the vehicle structure [3-5]. 
The Aluminium Alloy AA7075 (Al–Zn–Mg–Cu) is one of 
the strongest aluminum alloys used in industry 
nowadays [6-8]. 
 
The properties of various aluminium alloys can be 
altered according to designated heat treatment. Some 
aluminium alloys can be solution treated to increase 
their strength and hardness. The heat treatment 
process can be classified into two processes, including 
solution heat treatment and artificial aging. This 
consists of heating the alloy to a temperature between 
460 and 530 

o
C at which all the alloying elements are in 

solution. By heating the heat-treated solution material 
to a temperature above room temperature and holding 
it there, the precipitation is accelerated and the strength 

is further increased compared to natural aging and 
accomplished by a clear drop in ductility. This is called 
‘‘artificial aging’’, ‘‘age hardening’’ or just ‘‘aging’’ and is 
generally carried out at temperatures up to 
approximately 200 

o
C (for 6000 series Al alloys, 

generally between 160 and 200 
o
C [3,7-13]. 

 
2. Experimental Procedure 
 

The AA6061 (T6) and AA7075 (T651) Aluminum alloys 
used in this study were supplied in the form of 
300x300x2 mm sheet. Table 1 illustrates the chemical 
compositions of AA6061 and AA7075 Al alloys. 
 
Table 1 Chemical compositions of the materials used in 
the experiments (Trace elements: Ni, Mn) 
 

Al  AA6061 

Si Zn Mg Cu Fe Cr V Al 

0.61 0.08 0.92 0.25 0.2 0.09 0.01 97.7 

Al AA7075 

Si Zn Mg Cu Fe Cr V Al 

0.09 5.62 2.12 1.78 0.28 0.19 0.04 89.8 

 
 

The AA6061 and AA7075 Al alloys were cut into 20 mm 
length at first and thus 15 samples were prepared. In 
order to preserve the supersaturated solid solution at 
room temperature, all the samples of AA6061 and 
AA7075 alloys, except those in the as-received 
condition, were exposed to the solution heat treatment 
at 525 and 480 

o
C for 4 h followed by quenching in 

water at room temperature. After the application of 
solution heat treatment, all the samples were kept in a 
freezer, which is very crucial to avoid the natural aging 
of the alloy at room temperature. Afterwards, the 6061 
Al alloy samples were artificially age hardened at 140-
185-220 

o
C for 1, 4, 10, 14 and 24 h in a furnace and 

subsequently cooled in air. As for the 7075 Al alloy 
samples, they were artificially age hardened at 120-
150-180 

o
C for 1, 4, 10, 14 and 24 h in a furnace and 

subsequently cooled in air. Materials and all 
parameters are shown in Table 2. 
In the phase following aging, but before mechanical 
testing, the hardness values were measured using 
Shimadzu HV-112 Vickers Hardness Testing Machine 
with a 200 g load and mean value of four hardness 
readings performed per specimen were calculated. The 
tensile tests for the original and aged specimens, on 
the other hand, were performed at a speed of 5 
mm/min. Tensile tests were carried out by using Instron 
MFL system type machine. 
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Table 2 The aging parameters of materials used in the 
experiments 
 

Materials Taking 

Solution 
Cooling Aging Aging 

Time h 

AA061 520 oC/2h 

Room 

Temp. 

20 oC 

140 oC 

185 oC 

220 oC 

1 

4 

10 

14 

24 

AA7075 480 oC/2h 
120 oC 

150 oC 

180 oC 

1 

4 

10 

14 

24 

 
In order to determine the tensile shear load bearing 
capacity (TLBC) of aged materials, one set of three test 
specimens was prepared according to standards. The 
dimensions of test specimen are given in Fig. 1. The 
fractured surfaces were then analyzed by SEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Dimensions of the tensile test specimen in mm 
 
 
3. Results and Discussion 
 
3.1. Microhardness 
 

Depending on temperature and time, the hardness 
values of the specimens aged at three different 
temperatures for five different time periods (1, 4, 10, 14, 
and 24 hours) are illustrated in Fig. 2 for 6061 Al and in 
Fig. 3 for 7075 Al alloys. Fig. 2 (b) shows the variation 
in hardness of AA6061 alloy as a function of aging time 
at 185 o

C. Following a remarkable increase from 38 to 
65 HV within the first 1 h of aging, hardness increased 
slightly up to its maximum 106 HV at 14 h aging. Fig. 3 
(b) shows the variation in hardness of AA7075 alloy as 
a function of aging time at 150 °C. 

 
 

(a) Aging at 140 oC 

 

 
(b) Aging at 185 

o
C 

 

 
(c) Aging at 220 

o
C 

 

Fig. 2 Effect of time and temperature on the hardness 
of AA6061 alloy 
 

 

b) Aging at 120 
o
C 
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c) Aging at 150 
o
C 

 

d) Aging at 180 
o
C 

Fig. 3 Effect of time and temperature on the hardness of 

AA7075 alloy 

 

Following a remarkable increase from 130 to 165 HV 
within the first 1 h of aging, hardness increased slightly 
up to its maximum 210 HV at 14 h aging. The highest 
hardness values of AA6061 aluminium alloys were 
obtained when the samples were aged at 185 

o
C. 

An increase in hardness was also observed as a result of 
increasing the aging periods at 140 

o
C. However, 100 HV 

value was reached at 180 
o
C and in 14 h. This increase 

in hardness is due to the formation of  Mg2Si, AlFeSi and 
on a limited scale CuAl2 precipitation [13].  As there is an 
excessive aging at 220 

o
C, the hardness values are 

lower. The highest hardness values of AA7075 
aluminium alloys were obtained when the samples were 
aged at 180 

o
C. 1758 HV hardness value was obtained 

in the sample which was aged for 14 h. The hardness 
increased with the aging process. The reason for the 
increase in hardness is due to the formation of Mg2Zn 
and Al2CuMg precipitations. An excessive aging occurred 
at 220 

o
C, and as a result there was a decrease in 

hardness values. 
 
 
 
 

3.2. Tensile test 
 

The tensile strength values were observed to increase at 
a certain point for both of the specimens with the aging 
time and temperature. While the tensile strength of the 
AA6061 original specimen was about 2.1 MPa, it 
increased to about 4.5 MPa as a result of the aging 
treatment. Upon analysis of %elongation values, a 
decrease in the AA6061 alloy was not determined. This 
result indicated that the strength development was 
achieved without having a decrease in ductility with  the 
aging treatment 8.5 MPa value, the tensile strength of 
the AA7075 specimen, reached at about 9.18 MPa as a 
consequence of the aging treatment. As for the AA7075 
specimen, %elongation values exhibited a decrease. 
 
3.4 Fracture 
 

The SEM fractographs of AA6061 and AA7075 alloys are 
presented in Fig. 4 and Fig. 5. 
The SEM fractographs of the AA6061 specimens aged 
for 10 h, 14 h and 24 h are shown in Fig. 4 (a), (b) and 
(c). 

 

 

 (a) 

 

(b)
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(c) 

Fig. 4 Fracture surfaces of tensile specimens aged at 180 oC 

 a) 10 h, b) 14 h, c) 24 h. 

 

As can be observed in Fig. 4, the fractographs of AA6061 
alloys contain a large quantity of dimple structures in 
small dimensions. This dimple structure is an indication 
that the AA6061 alloy’s fracture behavior was ductile. 
According to the aged specimens of AA6061 alloy, it was 
determined that the number of dimples decreased, but 
enlarged in size. 
It was determined in Fig. 5 that the AA7075 alloy’s 
fracture behavior was more brittle than AA6061 alloy and 
very few dimple formations were observed in the fracture 
zone.  

 

 

 

  (a) 

 

 (b) 

 

 

(c)  

Fig. 5  Fracture surfaces of tensile specimens aged at 
155 

o
C 

 

Fracture surface associated with the lowest toughness 
condition has an appearance consisting of dimples; small 
and shallow voids formed round the larger inclusions. 
The SEM fractographs of the AA7075 specimens aged 
for 10 h, 14 h and 24 h are shown in Fig. 5 (a), (b), and 
(c). 
It was observed from the fractographs, presented in Fig. 
5, that the fracture behavior of the specimens, obtained 
by the aging of AA7075 alloy was brittle. The dimple 
structure was observed to be disappearing especially 
with the increased duration of aging treatment. 
Furthermore, the inclusions were determined to be 
forming with the increase in the duration of the treatment.  

 
4. Conclusions 

 
As consequence of this study, the hardness and 

tensile strength values of AA6061 and AA7075 alloys 
were determined to be increasing to a certain value, and 
then they decreased.  

The hardness and tensile strength of AA6061 
specimen were calculated to be increasing in higher 
ratios than the values of AA7075 alloy. The tensile 
strength value of AA6061 alloy approximately tripled 
while the value nearly doubled for the AA7075 alloy 
these obtained result show that the aging treatment 
reached its purpose for the both specimens.  

It was determined, by observing SEM fractographs, 
that AA6061 had a small-dimensioned and homogenous 
dimple structure. A more brittle image was observed for 
AA7075 alloy.  

As a result of the aging treatment, the dimples were 
determined to be decreasing and the brittle fracturing 
became more evident for AA7075 alloy.  
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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı; CoNiAlSiSb alaşımlarının 
1100⁰C’de homojenizasyon işlemi uygulanarak 1 
saat sıvı azot içerisinde bekletilmesi sonucunda 
meydana gelen mikroyapısal değişimlerini farklı 
incelemeler sonucunda tartışmaktır. CoNiAlSiSb 
alaşımının morfolojik yapısını incelemek için 
Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) ve Optik 
Mikroskop incelemeleri yapılmıştır. Yapılan 
incelemeler literatür çalışmaları ile karşılaştırılarak 
morfolojik özellikleri tartışılmıştır. 
. 
Anahtar kelimeler: Co bazlı alaşımlar, Şekil 

Hatırlama 

 
Abstract 
 
The aim of this study is; CoNiAlSiSb alloys are 
subjected to homogenization process at 1100 
değişimC for 1 hour in liquid nitrogen. To 
investigate the morphological structure of 
CoNiAlSiSb alloy, Differential Scanning Calorimeter 
(DSC) and Optical Microscope were examined. 
Morphological characteristics of the studies were 
compared with the literature. 
 
Keywords: Co-based alloys, Remembering the 

shape 
 

1. Giriş 
 
Bir yapı içerisindeki homojen bölgelere ‘faz’ adı 
verilir. Çelikte, martensitik dönüşüm, austenit faz 
olarak adlandırılan fcc kristal yapının, sıcaklık ve 
uygulanan zorun ayrı ayrı veya birlikte etkisiyle 
martensit yapıya dönüşmesi olayıdır. Birçok metal 
ve alaşım sisteminde gözlenen ve birinci 
mertebeden yapısal bir faz dönüşümü olan 
dönüşümlerin en önemli özelliği, atomlarım ilk 
komşuluklarının dönüşüm sonrasında korunarak 
difüzyonsuz olarak gerçekleşmesidir. Bu 
dönüşümler, termoelastik ve termoelastik olmayan 
martensitik dönüşümler olmak üzere ikiye ayrılır. 
Termoelastik martensitik dönüşüm sergileyen bazı 
özel alaşımlar tek ve çift yönlü şekil hatırlama etkisi 
gibi bazı mekanik etkiler gösterebilir [1]. 
Şekil hatırlamalı alaşım terimi, uygun ısıl ve 
mekanik işlemlere maruz kaldığında önceden 
tanımlı şekil veya boyutuna geri dönebilme 
yeteneği gösteren metalik malzeme grupları için 
kullanılır. Şekil hatırlamalı alaşımların temel 
karakteristikleri, kritik dönüşüm sıcaklığının 
üzerinde ve altında iki farklı şekil veya kristal 
yapısına sahip olmalarıdır. Şekil hatırlamalı 
alaşımlar kararlı iki faza sahiptir. Bu fazlar austenit 
olarak isimlendirilen yüksek sıcaklık fazı ve 
martensit olarak isimlendirilen düşük sıcaklık 
fazıdır. Bu alaşımlar, martensit fazdan austenit faza 

dönüşümün etkisi ile kristal yapılarındaki değişim 
sonucu ‘önceki şeklini hatırlayabilen’ bir özelliğe 
sahiptirler [2]. 
 
Şekil hatırlamalı dönüşümler hakkında ilk inceleme 
1932 yılında Chang ve Read tarafından yapılmıştır. 
Chang ve Read, AuCd alaşımında metaloğrafik 
gözlemler ve mekaniksel incelemelere dayanarak 
dönüşümün ters çevrilebilirliğinden bahsetmiştir ve 
1951 yılında eğilmiş bir AuCd çubuk üzerinde şekil 
hatırlama etkisini gözlemişlerdir [3]. Sonuç itibariyle 
şekil hatırlamalı alaşımların hem ticari amaçlı  
kullanımlarına hem de metalürjik araştırmalarına 
hız verilmiştir [2]. 
 
T<Mf<MS sıcaklığında tamamen martensit fazda 
bulunan bir numuneye dışarıdan bir zor 
uygulandığında şekli değişir. Yapılan bu plastik 
deformasyon sonucunda zor numune üzerinden 
kaldırıldığında, numune deforme edilmiş şeklini alır. 
Plastik deformasyonu kaldırmak için deforme 
edilmiş numunenin sıcaklığı T>Af>AS olacak 
şekilde arttırılır. Uygulanan bu işlemler sonunda 
deformasyon öncesi orijinal faza, yani austenit 
yapıya ulaşılır. Numunenin bu şekilde bir dönüşüm 
mekanizması ile orijinal şeklini tekrar kazanması, 
şekil hatırlama olayı olarak adlandırılır. Atomların 
yer değiştirme miktarı çok büyük olmamasına 
rağmen, hepsinin birden hacimsel yönden aynı 
doğrultuda hareket etmesinden dolayı, dönüşüm 
sonucunda makroskobik bir şekil değişimi 
gerçekleşir. Sonuç olarak normal metal ve 
alaşımlardan farklı niteliklere sahip olan şekil 
hatırlama etkisi ve süperelastisite gibi eşsiz ve 
üstün özellikler açığa çıkar. Orijinal şeklini alan 
numunenin tekrar T<Mf sıcaklığına kadar 
soğutulmasıyla deforme edilmiş şeklini yeniden 
kazanmasına da tersinir şekil hatırlama olayı adı 
verilir [2]. 
 

 

2. Deneysel İşlemler 
 
Şekil hatırlama özelliği incelenen CoNiAlSiSb 
alaşımının dökümleri Aksaray Üniversitesi’nde 
yapıldı. Malzemenin dökümü yapılırken, ergitme 
işleminde Co ve Ni elementleri potaya; Al,Si ve Sb 
elementleri ise ocak içerisinde bulunan alaşım katkı 
bölmesi içerisine yerleştirildi. Yeterli döküm 
sıcaklığına ulaşıldığı zaman kapak açılarak 
önceden yeteri kadar ısı verilen kalıba döküm 
işlemi gerçekleştirildi. Daha sonra elde edilen 
alaşıma 1100

0
C’de homojenizasyon işlemi 

uygulanarak sıvı azot içerisinde 1 saat bekletilerek 
kriyojenik ısıl işlem uygulanmıştır. Numunelerin 
termodinamik değerleri DSC cihazında sabit bir 
azot akışı altında 25

0
C/dak’da ısıtma ve soğutma 

oranı ile ölçüldü. Kriyojenik ısıl işleme bağlı olarak 
ortaya çıkan martensit morfolojileri gözlemlemek 
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için optik mikroskop görüntüleri incelendi ve bu 
görüntüler farklı çalışmalar ile karşılaştırıldı. 
Deneysel çalışmada kullanılmış olan alaşımların 
atomik ve kütle oranları Çizelge 2.1’de verilmiştir. 
 
Çizelge 2.1. Alaşımların atomik ve kütle oranları 

 

 Co Ni Al Si Sb  e/a 

  
Atomik 

(%) 
38,01 37,23 16,51 6,01 2,25 

7,99 

Kütle 
(%) 

42,15 41,13 8,38 3,18 5,16 

 
3. Bulgular  
 
Üzerinde çalışılan numunelerin dönüşüm 
sıcaklıklarının, dönüşüm çevrimlemesine, ters ve 
ileri dönüşüm ısıtma ve soğutma hızlarına göre 
değişimlerinin belirlenmesi için diferansiyel tarama 
kalorimetresi (DSC) tekniği kullanıldı. Şekil 1 ve 
Şekil 2’de 86 mg’lık  1 saat kriyojenik ısıl işlem 
uygulanan numune için As, Amax, Af , MS, Mmax, ve 
Mf  değerleri incelendi ve Tablo 1’de değerleri 
verilmiştir. 
 
Yapılan ölçümlerde görülmektedir ki hesaplanan Ms 
sıcaklığının oda sıcaklığının üzerinde olduğu tespit 
edilmiştir. Ms sıcaklığının oda sıcaklığının üzerinde 
olması termal etkili martensitik dönüşümün 
gerçekleşmesini destekler. 

 
Şekil 1. Soğutma hızı DSC eğrisi  

 

 
Şekil 2. Isıtma hızı DSC eğrisi 

 
 
 
 
 

Tablo 1. Isıtma ve soğutma programında elde 

edilen deneysel sonuçlar 

 
 AS Amax Af Ms Mmax Mf 

Alaşım 143,7 163,3 180,8 127,9 107,8 91,2 

 
Şekil 3’te CoNiAlSiSb alaşımının morfolojisi 
görülmektedir. Bu numune şekilde de görüldüğü gibi 
kaba dendritik yapıları ihtiva etmektedir. Bu dendritik 
yapılar iki farklı bölgeden oluşmaktadır. Bu ayrım farklı 
bölgelerde meydana gelen kompozisyon içeriğinin birbiri 
ile aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Yapılan 
çalışma Şekil 4’te görülen CoNi alaşımı üzerinde 
yapılan çalışmaya benzemektedir.  
 
Liu ve arkadaşlarının (2006) yapmış olduğu bu 
çalışmada, dökümden sonra hiçbir işlem yapılmadan 
hazırlanan CoNiGa alaşımının numunelerinde büyük bir 
miktarda β ve γ yüksek sıcaklık fazları tespit edilmiştir. 
Liu ve arkadaşlarının yapmış oldukları bu çalışma arc 
ergitme işleminde soğutma hızı 10-1000K/s’dir. Böylece 
arc ergitme numunelerinde yüksek sıcaklık fazları 
kalabilmiştir. Bu çalışma CoNi alaşımı için çok iyi 
oluşmuş bir dendritik yapı görüntüsü sergilemektedir. 
Bu görüntü, malzemenin sıvı ve katı eğri aralığının 
geniş olduğunu göstermektedir.  Bu durumda yapmış 
olduğumuz çalışmada da sıvı ve katı eğri aralığının 
geniş olduğunu söyleyebiliriz.  

 

 
Şekil 3. Alaşıma ait morfoloji  

 

 
Şekil 4. CoNi bazlı alaşımın döküm sonrası optik 

mikroskop görüntüsü [3] 
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Şekil 5’e baktığımızda dendritik yapılar arasında 
martensit plakalar net bir şekilde görülmektedir.  Bu 
martensit plakalar aynı yönelime sahip olsalar bile farklı 
yönelimlerde istiflenen martensit plakalar 
gözlenmektedir.  Benzeri martensit plakalar Liu ve 
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada da 
görülmektedir. Bu çalışmada ara dendritik bölgeler CoNi 
alaşımında tek bir β matriks değil daha çok β+γ fazı 
karışımı olduğu söylenmektedir. Ayrıca Liu ve 
arkadaşlarına göre CoNiAl alaşımlarında β fazı dendritik 
içerisinde tek bir faz gibi hareket eder. Ancak CoNiGa 
alaşımlarında γ fazı tek bir faz gibi hareket eder.  Bu 
nedenle katılaşma esnasıda ötektik reaksiyonun  
(L      β+γ) ve peritektik reaksiyonun (L+β    γ) sırasıyla 
CoNiAl ve CoNiGa alaşımlarında meydana geldiği 
düşünülmektedir [4]. 
 
Ötektik yapı için ara denritik bölgeler Al içeriğini 
sabitleyerek ve Ni içeriğini arttırarak belirgin bir şekilde 
seyrekleşir. Şekil 5.9’de görüldüğü gibi Co içeriğinin 
değerini sabitleyerek Ni içeriğinin değişimi ile ötektik 
yapının hacim oranının değişimi gösterilmiştir. Bu şekil 
dökümden alınmış Co-Ni-Al alaşımlarının morfolojisinin 
Co içeriğinden daha çok Al içeriğine hassasiyet 
gösterdiğini belirtmektedir. Bunun ötesinde görülebilir ki 
ötektik hücresindeki lamel yapılar daha az Al içeren 
alaşımda daha incedir [4]. 

 
 
Şekil 5. Alaşıma ait morfoloji  

 

 
 
Şekil 6. CoNi bazlı alaşıma ait dökümden oluşan optik     

mikroskop görüntüsü [3] 
 
 
 
 
 

4. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada belirtildiği gibi, şekil hatırlamalı Co bazlı 
alaşımların bazı morfolojik özellikleri incelendi. Yapılan 
inceleme ile elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlendi. 
 
(1)  Yapılan Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) 

deneyi ölçümlerinde Ms sıcaklık değerinin oda 
sıcaklık değerinden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Bu durum da termal etkili martensitik dönüşümün 
gerçekleşmesini destekler ve zor etkili martensitik 
dönüşümün oranını termal etkili martensitik 
dönüşüme göre azaltır. 
 

(2) Çok iyi oluşmuş bir dendritik yapının görüntüsü 
malzemenin sıvı ve katı eğri aralığının geniş 
olduğunu göstermektedir. 

 
(3) Katılaşma esnasında ötektik reaksiyonun (L     β+γ) ve 

peritektik reaksiyonun ( L+β       γ) sırasıyla CoNiAl 
ve CoNiGa alaşımlarında meydana geldiği 
düşünülmektedir. 

 
(4) CoNiAl alaşımlarında β fazı dendritik içerisinde tek bir 

faz gibi hareket eder. Ancak CoNiGa alaşımlarında γ 

fazı tek bir faz gibi hareket eder. 
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Özet 
 
Bu çalışmada %1(ağ.ol.) kalsiyum eklenmiş ve sıcak 
haddelenmiş 2 mm et kalınlığındaki AZ31 Magnezyum 
alaşımlarının aşınma özellikleri incelenmiştir. 4.7 m/dk 
ve 10 m/dk hadde hızlarında haddelenmiş 
malzemelerin kuru ortamdaki aşınma davranışları 
başlıca mikroyapı özellikleri ve sertlik testleri ile 
irdelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: AZ31, Sıcak Hadde, Ca, Aşınma, 

Hadde hızı 
 

1. Giriş 
 
Düşük yoğunluk ve yüksek spesifik mukavemeti 
nedeniyle Mg alaşımları son zamanlarda otomotiv ve 
uçak endüstrisi gibi alanlarda yer edinmektedir [1]. 
Buna rağmen Mg alaşımlarının aşınma davranışı halen 
zayıf özellikler göstermektedir [2]. Aşınma davranışının 
geliştirilmesi için tane inceltme, ikincil fazların desteğini 
kazanma gibi çalışmalar yapılabilmektedir [3]. Sıcak 
haddeleme Mg alaşımlarının taneleri inceltmede ve 
ikincil fazların dağılımlarını ve boyutlarını inceltmede 
kullanılan en önemli plastik şekil verme yöntemlerinden 
birisidir [4]. Ca elementi AZ31 Mg alaşımlarının 
korozyon özelliklerini geliştirdiği ve yapıda farklı ikincil 
fazlar oluşturduğu bilinmektedir [5]. Fakat, Ca ilaveli 
saç AZ31 Mg alaşımlarının aşınma davranışları üzerine 
yapılan çalışmaların sayısında artış olması ve hadde 
parametreleri gibi değişkenlerin irdelenmesi literatüre 
katkı sağlayacaktır. 
  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
%1 Ca (ağ.ol) içeren AZ31 Mg alaşımları düşük 
basınçlı kokil kalıba döküm yöntemi kullanılarak 
üretilmiştir. Argon gazı korumalı ortamda saf Mg 
alaşımları 750°C’de 1 saat boyunca ergimeye 
bırakılmış ve sonrasında Ca-Mg mastar alaşımı potaya 
ilave edilerek alaşımlandırma gerçekleştirilmiştir. SF6-
CO2 karışımlı koruyucu atmosfer ortamında alaşım 2 
atm basınç verilerek 350°C’de ısıtılmış paslanmaz çelik 
36x36x200mm ebatlarındaki kokil kalıba aktarılmıştır. 
Kalıplarda soğumaya bırakılan alaşımlardan hadde 
öncesi homojenleştirme işleminde kullanılmak üzere 
36x12x80mm ebatlarında kütükler kesilmiştir. 400°C’de 
24 saat boyunca homojenleştirilen kütüklerin yüzeyleri 
800’lük zımpara kağıtları ile zımparalanmış ve haddeye 
hazır hale getirilmiştir. Hadde öncesi 400°C’de 30 dk. 
boyunca bekletilen numuneler toplam 5 pasoda 12 mm 
et kalınlığından 2 mm et kalınlığına ininceye kadar 
400°C hadde sıcaklığında ezilmiş ve son paso sonrası 
havada soğumaya bırakılmıştır. Bu çalışmada hadde 
parametreleri paso başına % kesit daralması %30 ve 
hadde hızı 4,7 m/dk ve 10 m/dk. şeklindedir. Kullanılan 
hadde tezgahının merdaneleri 110mm çapında 

paslanmaz çeliktir. Hadde işleminde herhangi bir 
yağlayıcı kullanılmamıştır. 2 mm saç malzemelere 
ASTM G-133 standardına göre kuru ortamda 20 N yük 
altında toplam 120 m mesafe de 0,5 mm/sn. aşınma 
hızıyla aşınma testi yapılmıştır. Aşınma testi öncesi saç 
malzemelerden 50x50 mm olacak şekilde numuneler 
kesilmiş ve aşınma öncesi yüzeyleri önce 1200’lük 
zımpara ile zımparalanmış ve alkol ile kurutulmuştur. 
Aşınma testi sonrası optik mikroskop (Nikon Eclipse 
MA200+ Clemex yazılım) ve SEM (Carl Zeiss Ultra Plus 
Gemini Fesem) vasıtasıyla numunelerin mikro-yapı 
görüntüleri alınmıştır. Ayrıca XRD (RIGAKU Ultima IV) 
kullanılarak ikincil fazlar hakkında bilgi edinilmiştir. 
Aşınmış yüzeyin 2-boyutlu profili (Mitutoya Surftest SV-
2100M4) incelenmiş. Hem ağırlık kaybı hem de 
hacimsel kayıp bakımından aşınma davranışına 
bakılmıştır. 
 

Alaşım  Al Zn Mn Ca Mg 

AZ31-
%1 Ca 

2,64 0,85 0,11 0,88 Kalan  

 
3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapı Sonuçları 

 
Haddelenmiş malzemelerin optik mikroskop resimlerine 
bakıldığı zaman 4,7 m/dk hadde hızı ince eş eksenli 
taneleri buna rağmen 10 m/dk hadde hızı daha iri eş 
eksenli taneleri mikroyapıya kazandırmıştır. Hadde 
esnasında tane boyutlarının nihai sonuçlarını hadde 
hızı etkilemiştir. Bilindiği üzere artan hadde hızıyla 
birlikte malzeme paso başına daha fazla gerinim 
oranına maruz kalmaktadır. Mg alaşımları ilk pasolarda 
bu gerinim oranı enerjisini ikizlenme şeklinde 
değerlendirir iken sonraki pasolarda yeniden 
kristalleşme ve bu yeniden kristalleşen tanelerin 
irileşmesi şeklinde harcamaktadır. Burada 10 m/dk 
hadde hızında malzeme yeniden kristalleşen tanelerin 
irileşmesi sonucu daha iri tanelere sahip olmuştur. SEM 
incelemesi sonucu 4,7 m/dk hadde hızında ikincil 
fazların (beyaz renkli) daha iri ve özellikle tane 
sınırlarında daha yoğun oluştuğu görülmektedir. Buna 
rağmen artan hadde hızının yani bunun yanında artan 
deformasyon enerjisinin ikincil fazları daha çok incelttiği 
ve hem matrikse hem de tane sınırlarına yaydığı 
görülmektedir. Bunun yanında, EDS vasıtasıyla 
incelenen bazı ikincil fazların Ca-Al’ca zengin olduğu 
görülmektedir. 4,7 m/dk hadde hızındaki ikincil fazın 
daha iri ve daha çok Ca içerdiği fakat 10 m/dk hadde 
hızında daha ince ve daha az Ca içerdiği analiz 
edilmiştir.  
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Hadde 
Hızı 

OM SEM EDS 

4,7 m/dk 

   

(O) 
23,43 

(Mg) 
14,50 

(Al) 
34,82 

(Ca) 
24,42 

10 m/dk 

   

(Zn) 
7,12 

(Mg) 
29,12 

(Al) 
46,25 

(Ca) 
16,42 

 
3.2. Aşınma ve Sertlik Sonuçları 
 

Aşınma Sertlik 

 

66,8 HV 

71,8 HV 

 

Aşınma testi sonrası şekil de görüldüğü üzere 10m/dk 
hadde hızında haddelenmiş malzeme 4,7 m/dk hadde 
hızında haddelenmiş malzemeye göre daha çok 
aşınmıştır. Bu sonuç yapılan sertlik testi desteği ile 
güçlendirilmiştir. Daha yüksek sertlik değerine sahip 4,7 
m/dk hadde hızıyla haddelenmiş malzeme aşınmaya 
daha fazla direnç göstermiştir. Buna rağmen 10 m/dk 
hadde hızında haddelenmiş malzeme daha yumuşak 
yapısı nedeniyle zayıf aşınma davranışı sergilemiştir.  

4. Genel Sonuçlar  
10m/dk hadde hızında haddelenmiş AZ31-%1 Ca 
içeren alaşımının taneleri 4,7 m/dk hızında 
haddelenmiş olanına göre daha iridir ve bunun sonucu 
olarak sertliğinde daha düşük değeri göstermiştir aynı 
zamanda aşınma testi sonucunda daha fazla malzeme 
kaybına uğramıştır. 
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Özet 
 
Metalik yüzeylerde sert ve aşınmaya dayanıklı bir 
kaplama üretmek için gelecek vaat eden yöntemlerden 
biride Elektro-Kıvılcım Biriktirme (ESD) yöntemdir. 
Elektro- Kıvılcım Biriktirme metodu, diğer geleneksel 
yöntemlere kıyasla metalürjik olarak daha kuvvetli 
bağlanan ve iyi bir yapışma sergileyen kaplamalar 
yapılmasını sağlayan ve kullanılan elektrotun darbeli 
(pulse) elektrik akımlarının oluşturduğu plazma 
formasyonu vasıtasıyla yüzeyde biriktirilmesi prensibine 
dayanan bir mikro-kaynak işlemidir. Bu çalışmada AISI 
4140 çeliklere Elektro-Kıvılcım Biriktirme tekniği 
kullanılarak farklı Ni, WC ve M42 malzemeleri ile yüzey 
kaplama işlemi yapılmıştır Elektro-Kıvılcım Biriktirme 
yönteminde prosesin uygun parametreleri belirlendikten 
sonra oluşturulan tekli ve dubleks yapı kaplama 
yüzeyleri incelenmiştir. Elde edilen kaplama 
tabakalarının özellikleri X-ışını difraksiyonu (XRD) ve 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize 
edilmiştir. Tabaka kalınlıkları optik mikroskoba bağlı bir 
aparat yardımıyla ölçülmüştür. Elde edilen tabakaların 
yüzey sertlikleri Mikro sertlik yöntemiyle ölçülmüştür. 
ESD kaplama sonucunda her altlık malzeme için 
kaplamalar başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. XRD 
analizlerinde elde edilen kaplamalarda Fe-Ni, Fe-Ni-Cr, 
W2C, Fe-γ, Fe-α fazları tespit edilmiştir. Kaplama 
tabakası 32 µm’ dan 42 µm kadar değişmektedir. AISI 
4140 çeliğin sertliği yapılan kaplamalar ile yüzey sertliği 
artmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: AISI 4140, Electro-Kıvılcım 

Biriktirme, SEM, Mikrosertlik. 
 

Abstract 
 
One of the promising methods to produce a hard and 
wear-resistant coating on metallic surfaces is the 
Electro-Spark Deposition (ESD) method. The Electro-
Spark Deposition method is a micro-welding process 
based on the principle that the electrode material is 
metallurgically much stronger than other conventional 
methods and that provides good adhesion and that the 
electrode used is deposited on the surface by means of 
plasma formation of pulsed electric currents. In this 
study, AISI 4140 steels surfaces were coated with 
different Ni, WC and M42 materials by using Electro-
Spark deposition technique. In the Electro-Spark 
deposition method, single and duplex structure coating 
layers formed after the appropriate parameters of the 
process were determined. The properties of the 
resulting coating layers were characterized by X-ray 

diffraction (XRD) and scanning electron microscopy 
(SEM). Layer thicknesses were measured by means of 
an apparatus attached to the optical microscope. The 
surface hardness of the obtained layers was measured 
by micro-hardness method. As a result of ESD coating, 
coatings for each substrate material have been 
successfully created. Fe-Ni, Fe-Ni-Cr, W2C, Fe-Fe, Fe-
α phases were determined in XRD analyzes. The 
coating layer ranges from 32 µm to 42 µm. The surface 

hardness of the AISI 4140 steel was increased with the 
hardened coatings. 

Keywords: AISI 4140, Electro Spart Deposition, SEM, 

Microhardness. 
 

1. Giriş 
 
Günümüzde mühendislik malzemesi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmenin en iyi yollarından biri sertlik, aşınma 
direnci, yüksek sıcaklık mukavemeti ve korozyon 
direnci gibi özelliklerin geliştirilmesine olanak veren 
yüzey kaplama uygulamalarıdır[1]. Bu yüzey kaplama 
yöntemlerinde en çok umut veren yöntemlerden biri de 
elektro-spark biriktirme (ESD) kaplama yöntemidir[2-4]. 
ESD temel olarak, yüksek akım değerine sahip elektrik 
akımları kullanılarak ve kısa sürede elektrot 
malzemesinin metalik bir altlık malzemesinin yüzeyine 
biriktirilmesini (kaynatılmasını) ile gereçekleşen bir 
mikro-kaynak işlemidir[]. Bu yöntemde kullanılacak olan 
elektrot malzemesi elektrik iletkeni olmalı ve oluşan 
elektrik arkının etkisiyle eriyebilmelidir. Elektrik devresi 
tarafından sağlanan kısa süreli ve yüksek akım 
değerine sahip her akım sonucu oluşan ark elektrotu 
eriterek altlık malzemesinin üzerine düşmesini ve bu 
çevrimin belirli aralıklarla tekrarlanmasıyla malzemenin 
yüzeyinin kaplanmasını sağlar[2-6].  
 
ESD yönteminde kaplanacak yüzeye özel hazırlık 
gerektirmez, sadece eğer varsa yüzey yağının 
temizlenmesi gerekebilir. ESD için elektrik iletkenliği 
olan her metal, alaşım ve kompozit (içinde karbid, 
boron, bazı silikon içerenler) için kaplama yapmak 
mümkündür. Elektro-kıvılcım alaşımlama yönteminin 
teknolojisi çok basit olup, bunun için gereken cihazlar 
ise küçük boyutlu, ağır olmayan yani bir insan için 
taşınabilir özelliktedir. ESD prosesinin pratikliği, 
ekipmanın oldukça düşük maliyette cihazlar ile 
kurulabilmesi, bu yöntemin endüstride kolayca geniş bir 
alanda kullanılmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca ESD 
prosesin teknolojisi ve teçhizatı konusunda ortaya 
koyulan problemlerin analizi bu teknolojinin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde yeni perspektifler 
olduğunu göstermiştir[2, 5-7].  
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Bu çalışmada, ESD kaplama yöntemi kullanılarak AISI 
4140 altlık malzemeleri üzerine kaplama malzemesi 
olarak Ni, WC ve M42 kaplama işlemi gerçekleştirildi. 
  

2. Materyal-Method 
 
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 
 

Deneysel çalışmalarda Ø18x6 mm ebatlarındaki 
aşınma numuneleri kullanılmıştır. Deneysel 
çalışmalarda kullanılan çeliğin kimyasal analizi Çizelge 
1 de ve mikroyapı görüntüleri Şekil 1 de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliklerin 

kimyasal bileşimi. 
 

 
 

 
 

Şekil 1. AISI 4140 çeliklerinin satıldığı durumda Optik 

mikroyapısı. 
 
Deneyde kullanılan çelik numune yüzeylerine kaplanan 
malzemeler Şekil 2 de şematik olarak gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. AISI 4140 çeliğinin yüzeyine yapılan 

kaplamların şematik gösterimi. 
 
 
 
 
2.2. Deneylerde Kullanılan Cihazlar ve Yöntem 
 

Kaplama işlemi için altlık malzemenin dönmesini, 
akımın geçişinin sağlanabilmesi için hazırlanan deney 
düzeneği ve kaplama makinasına ait görüntüler Şekil 
3’de verilmiştir. Bu işlem; 230 devir/dk’da, 90 volt 
verilerek 6×170 Hz. frekans aralığında 
gerçekleştirilmiştir. Burada yüzey düzgünlüğü açısından 
metal yüzeyine argon gazı tutulur ve ESD kaplama 
süresi 2 dakika boyunca gerçekleştirilir. 
 

 

Şekil 3. Kaplama makinası ve kaplama deney 

düzeneği. 
 
Kaplama işlemi sırasında altlık çelikler belirli bir devirde 
dönerken, titreşimli elektrot uygulayıcısı ile elektrot 
üzerine temas ettirilerek kıvılcım atlaması sağlandı.  
 
2.3. Metalografik Çalışmalar 

 
Metalografik incelemeler için hazırlanan parçalar 
kesitten kesildikten sonra, sırasıyla 120, 240, 320, 400, 
600, 800, 1000 ve 1200 numaralı zımparalardan 

geçirilmiştir ve 3 m‟lik elmas pasta ile parlatma 
işlemine tabi tutulmuştur. Parlatılan yüzeyler % 3 lük 
çelik dağlayıcısıyla dağlanarak mikroyapıları ortaya 
çıkarılmıştır. Mikroyapılar, Olympus BX-60 marka optik 
mikroskop ve LEO 1430 VP marka SEM mikroskobu ile 
incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Tabaka kalınlıkları 
ise yine aynı optik mikroskoba takılı optik mikrometre 
yardımıyla ölçülmüştür. Tabaka kalınlığı, metalografi 
numunesinin yüzünden yapılan en az on beş ölçümün 
ortalaması alınarak tespit edilmiştir.  
 
X-ışını difraksiyon analizi, ESD kaplama yöntemiyle 
yüzeyde oluşan kaplama tabakasının karakterizasyonu 
için yapılmıştır. Numunelerin X-ışınları difraksiyon 

analizleri 20-100 derece arasında, CuK  (= 1.5406 A) 
radyasyonu kullanılan Shimadzu XRD–6000 marka X-
ışınları Difraktometresi ile gerçekleştirilmiştir.  
 
Numunelerin yüzeylerinde oluşan kaplamaların sertlik 
ölçümleri SHIMADZU HMV-2 model sertlik cihazı ile 
yüzeyden 50 gr. yük altında Vikers uç kullanılarak 
yapılmıştır. Kaplanmış numunelerin yüzeyinden 10 
ölçüm alınarak ortalamaları hesaplanmıştır.  
 

3. Deneysel Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapısal Analiz 

 
Şekil 4 de SEM mikroskobunda BSE sensörü ile elde 
edilen ara yüzey resimleri görülmektedir. BSE tekniği ile 
elde edilen resimlerde renk değerleri ilgili bölgedeki 
elemental değer hakkında bilgi vermektedir. Şekil 4a, b, 
d ve e ise tabakalaşmanın detaylı bir şekilde görüldüğü 
ve alt tabaka ile beraber bir kaç mikrometre kalınlığında 
reaksiyon bölgesi oluştuğu görülmektedir. Ancak, Şekil 
4 de ise etkileşim bölgesinin oldukça geniş olduğu 
belirgindir. Ni, M42 çeliği ve Ni-M42 alaşımlandırmanın 
çeliğin ortalama atom numarasına yakın olması 
nedeniyle ayırt edilemezken Şekil 4d ve Şekil 4e’ de ise  
W‘ in atom numarasının yüksek olmasının da etkisiyle 
saf W’ in görüldüğü beyaz bölgeler ortaya çıkmıştır. 
Katmanlar arası bölgelerin rahatça seçildiği ve Şekil 4 
de daha yüksek miktarda W olması nedeniyle daha 
açık renkle sonuçlandığı görülmektedir. 
 

Çelik 
Türü 

Kimyasal Bileşim (% Ağırlıkça) 

C Si Mn Cr 

 
AISI 
4140 

0,38-0,45 0,15-0,40 0,50-0,80 0,90-1,20 

Mo S P  

0,15-0,30 0,040 0,035  
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Şekil 4. ESD yöntemiyle a) Ni, b) M42, c) Ni-M42,        

d) WC ve e) Ni-WC Kaplanmış AISI 4140 çeliğinin SEM 
resimleri. 

 
3.2. Tabaka Kalınlığı ve Mikrosertlik 
 

ESD ile üretilen kaplamaların kalınlıkları ve sertlikleri 
Çizelge 2 de ve Şekil 5 da verilmiştir. AISI 4140 
çeliklerinin üzerine yapılan kaplamaların kalınlıkları 
32,15 µm - 42,5 µm arası değişmektedir.  Elde edilen 
sertlikler dikkate alındığında Nikel kaplama hariç tüm 
numunelerin sertlikleri artmıştır. En yüksek sertlik WC 
kaplamada elde edilmiştir.  
 

Çizelge 2. Tabaka kalınlıkları ve sertlikleri. 

 

 
 

Şekil 5. AISI 4140 çeliklerinin a) Tabaka kalınlığı, b) 

Matris ve Tabaka sertlik grafiği. 
 
3.3. XRD Analizleri 
 

 
 

Şekil 6. ESD yöntemiyle Ni Kaplanmış AISI 4140 

çeliğinin X-ışınları analizi. 
 

AISI 4140 çeliği orta karbonlu bir çelik olup sahip 
olduğu Cr ve Mo miktarı nedeniyle sertleşebilirliği 
yüksek olan bir çeliktir. Satın alınmış durumda alfa 
(hmk) fazı kristal yapısındadır. Şekil 6’da görüldüğü gibi 
Ni ile kaplanmış AISI 4140 çeliğinin yüzeyinin Ni 
alaşımlandırılması nedeniyle az miktarda alfa fazının 
yanında çok yüksek miktarda östenit (ymk) fazı tespit 
edilmiştir. 
 

 
Şekil 7. ESD yöntemiyle a) M42 b) NiM42 Kaplanmış 

AISI 4140 çeliğinin X-ışınları analizi. 
 

Malzemeler Kaplama 
Şartları 

Tabaka 
Kalınlığı 

(m) 

Matris 
Sertliği 
(HV0.05) 

Tabaka 
Sertliği 
(HV0.05) 

 
 
AISI 4140 

Nİ 38,75 225 178 

WC 32,15 236 1083 

M42 33,75 238 619 

Nİ+M42 42,50 220 368 

Nİ+WC 39,59 232 524 
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Şekil 7 M42 çeliği ve ESD ile kaplanan Ni alt tabaka 
üzerine M42 çeliğinin kaplanması ile oluşan yapının 
XRD sonucunu göstermektedir. M42 çeliği yüksek 
alaşımlı bir çelik olup yüksek oranlarda Co, W, V, Cr ve 
V içermektedir. Ni ile yapılan ESD kaplamanın etkisiyle 
YMK yapıdaki fazın miktarı ciddi oranda artmıştır. 
 
 

 
Şekil 8. ESD yöntemiyle a) WC b) NiWC Kaplanmış 

AISI 4140 çeliğinin X-ışınları analizi. 
 

WC ve Ni+WC kaplamaların XRD analizi Şekil 8 ‘de 
verilmiştir. WC’ ün ESD sırasında matrisle yapmış 
olduğu alaşımlandırmanın etkisiyle matrise bir C 
vererek matrisin C miktarını artırdığı özellikle Şekil 7 ile 
karşılaştırıldığında YMK faz miktarının daha fazla 
oranda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Artan ymk 
stabilizör olan Ni’ in etkisiyle de YMK faz miktarının 
Şekil 7’de elde edilen sonuçla uyumlu olarak arttığı 
görülmektedir. 
 

4. Sonuçlar 
 
AISI 4140 çeliğinin üzerine ESD kaplama yöntemiyle 
farklı malzemeler kaplanması sonucunda aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir: 

 

1- AISI 4140 çeliklerin yüzeyinde ESD yöntemiyle 
farklı malzemeler başarılı bir şekilde kaplanmıştır.  

 
2- WC kaplanan AISI 4140 çelik yüzeyi mikroyapı 

görüntüsünde W’ in bulunduğu beyaz bölgeler 
ortaya çıkmıştır. Ni-M42 kaplanan AISI 4140 çelik 
yüzeyi mikroyapı görüntüsünde elementlerin atom 
numaraları birbirine yakın olduğundan kaplama 
ayırt edilememiştir. 

 
3- AISI 4140 çeliklerinin ESD ile kaplanması 

sonucunda kaplama malzemesinin yapısına göre 
farklı fazlar oluşmuştur. Nikel kaplanan 
malzemelerin yüzeyinde Fe-Ni fazlarının oluştuğu 

XRD analizleriyle tespit edilmiştir. WC kaplanan 
numunelerde W2C fazı elde edilirken M42 
malzemesinin kaplanmasında ise Fe-Ni, Fe-Cr ve 
Fe-Ni-Cr fazları elde edilmiştir. 

4- Kaplama sonucunda yüzeyde 32 µm’ dan 42 µm 
kadar kaplama tabakası elde edilmiştir. AISI 4140 
çeliklerinin ESD kaplama ile yüzey sertlikleri 
artmıştır.  
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Özet 
 
Bu çalışmada Hardox-450 ve Hardox-500 çelikleri 
1123, 1173 ve 1223 K sıcaklıklarında 2, 4 ve 6 saat 
süreyle kutu borlama yöntemi ile borlanmıştır. Çelik 
yüzeylerinde oluşan borür tabakalarının morfolojisi optik 
mikroskobu ile incelenmiştir. Sertlik değerleri, mikro-
sertlik cihazı ile ölçülmüş ve tabaka üzerinde 
oluşturulan fazlar XRD yöntemi ile belirlenmiştir. XRD 
analizinde tek fazlı bir yapı olarak Fe2B fazından oluşan 
bir borür tabakası elde edilmiştir. Borlanmış Hardox 
çeliklerinde elde edilen borür tabakasının kalınlık 
değerleri, borlama süresi ve sıcaklığın artmasıyla artığı 
görülmüştür. Buna ek olarak, borür tabakasının kalınlık 
değerleri çeliklerin kimyasal bileşiminde çok az farklılık 
olmasına rağmen değişmiştir. Hardox-450 ve Hardox-
500 çeliklerin orijinal sertlik değerleri, sırasıyla 430 
HV0,05 ve 510 HV0,05 iken, borlama işlemi sonucunda,  
1802 HV0,05 ve 1880 HV0,05 kadar artığı görülmüştür. 
Hardox-450 ve Hardox-500 çelikler üzerindeki borür 
tabakasının oluşturulup, borür tabakasının kalınlığı ve 
büyüme kinetikleri incelenmiştir. Borlanmış Hardox-450 
ve Hardox-500 çeliklerinin aktivasyon enerjileri, 
sırasıyla (Q) 157, 990 ve 163,132 kJ/mol, olarak tespit 
edilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Hardox çeliği, Kutu borlama, Borür 
tabakası, Mikrosertlik, Difuzyon. 
 

Abstract 
 
In this study, Hardox-450 and Hardox-500 steels were 
boronized by box boring method at 1123, 1173 and 
1223 K for 2, 4 and 6 hours. The morphology of boride 
layers on the steel surfaces was examined by optical 
microscopy. The hardness values were measured with 
the micro-hardness test and the phases formed on the 
layer were determined by XRD method. In the XRD 
analysis, a boron layer consisting of Fe2B phase was 
obtained as a single phase structure. The boride layer 
obtained from the boronized Hardox steels was 
observed to increase with the thickness values, with 
increase of the boring time and temperature. In 
addition, the thickness values of the boride layer have 
changed, although there is little difference in the 
chemical composition of the steels. The original 
hardness values of Hardox-450 and Hardox-500 steels 
were 430 HV0,05 and 510 HV0,05, respectively, while 
boronizing resulted in an increase to 1802 HV0,05 and 
1880 HV0,05. The boron layer on the Hardox-450 and 
Hardox-500 steels was formed and the thickness and 
growth kinetics of the boride layer were investigated. 
The activation energies of the boronated Hardox-450 
and Hardox-500 steels were determined as (Q) 157, 
990 and 163,132 kJ / mol, respectively. 
 

Keywords: Hardox steel, Pack Boriding, Borür Layer, 
Microhardness, Diffusion. 
 

1. Giriş 
 
Uzun yıllardır süre gelen çalışmalarda özellikle dinamik 
yüke çalışan, korozyon ve aşınma direnci yüksek 
malzemelerin geliştirilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu 
bağlam da Hardox çelikleri “yüksek kaliteli aşınmaya 
dayanıklı çelikler” olarak tanımlanırlar[1]. Hardox 
çelikleri iyi aşınma dayanımının yanında, soğuk şekil 
verme, iyi kaynaklanabilirlik, mükemmel mekanik 
özellikler ve darbe yüklemelerine karşı iyi 
dirençlerinden dolayı Kırıcılar, Elekler, Besleyiciler, 
Kesme kenarları, Konveyörler, Damperli kamyonlar, 
Yükleyiciler, Ekskavatör, Vidalı konveyörler, Presler gibi 
geniş kullanım alanına sahiptir[2-4]. Hardox çelikleri 
yaklaşık 400 HB sertlik değerlerine sahiptir [2]. 

Borlama, termo-difüzyonal bir yüzey sertleştirme işlemi 
olup esas itibariyle metal yüzeyine bor atomlarının 
yüksek sıcaklıkta çeliğe yayınımıdır [5]. Yüksek sertliğe 
sahip borlanmış çelik yüzeyler olağanüstü aşınma ve 
korozyon direncine sahiptir [6]. Bor atomları ana 
malzeme kafesine difüzyon yolu ile arayer atomlu bor 
bileşiklerin oluşmasını sağlar.  Borlama işlemi 
sonucunda yüksek sıcaklıklarda sertlik korunurken 
korozyon direncini artar ve yağlayıcı kullanım ihtiyacını 
azaltmaktadır. Kolay uygulanabilmesi, basit donanım 
gerektirmesi, toz kompozisyonlarında kolay değişiklik 
yapılması ve ekonomik olması dolayısıyla en yaygın 
kullanılan borlama tekniği kutu borlamadır [7, 8]. Demir 
esaslı metallerin borlanmasında ortaya çıkan yapılar 
FeB veya Fe2B demir borürdür. Bu borür tabakaları ya 
iki fazlı (FeB+Fe2B) veya tek fazlı olarak malzeme 
yüzeyinde elde edilir [9]. Borlanmış tabakanın aşınma 
dayanımında FeB fazının gevrek olmasından dolayı 
aşınma değeri, Fe2B fazındaki aşınmadan fazladır [10, 
11]. Borlama, demir-çelik grubu malzemelerin akma ve 
kopma dayanımlarım %10-20, yorulma dayanımlanm % 
25 ve korozyonlu yorulma ömrünü % 200 arttırmasına 
karşın, malzemelerin plastik özelliklerini kötü yönde 
etkiler. Borlama ile WC’nin sertliğine eşdeğer bir 
sertliğin yanında, teflon malzemeninkine yakın 
sürtünme katsaydan elde edilebilir [12]. Uygun bir 
borlama işleminin başarılı olabilmesi için optimum 
sıcaklık ve sürede borlama işleminin uygulanması 
gerekmektedir. Borlama sıcaklığı ve borlama süresi 
arttıkça tabaka kalınlığı parabolik olarak değişmektedir 
[13]. Artan borlama sıcaklık ve süresi ile borid 
katmanları da artış göstermektedir [14]. Demir ve demir 
esaslı malzemelere borlama işlemi uygulandığı zaman 
bu fazların çekirdeklenmesi gerçekleşir. Borür katman 
kalınlığının karesi büyüme hız sabiti ve zamanın 
çarpımına eşit olmaktadır [15].  
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Bu çalışma da, sıcaklık, zaman ve kimyasal bileşim 
olarak test parametrelerini incelenerek çelik yüzeyinde 
kutu borlama yöntemi kullanarak oluşturulan borür 
tabakasının büyüme oranını belirlenmiştir. 
  

2. Materyal-Method 
 
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler ve Borlama 
İşlemi 
 

Bu çalışmada altlık olarak kullanılan çeliklerin kimyasal 
bileşimleri Çizelge 1 'de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliklerin 

kimyasal bileşimi. 

 
Test numuneleri Ø15x5 mm boyutlarında kesilerek 
metalografik olarak hazırlanmıştır. Kutu borlama işlemi, 
paslanmaz çelik pota içerisinde ticari bor tozu (Ekabor-
2) içerisinde 1123, 1173 ve 1223 K sıcaklığında ve 2,4 
ve 6 saat bekletme süresinde gerçekleştirilmiştir 
Borlanmış numuneler, oda sıcaklığına kadar 
soğutulmuştur. Daha sonra test numuneleri kutudan 
çıkarılarak soğumaya bırakılmıştır. Borlanan 
numunelerden kesilen parçaların kesiti metalografik 
olarak hazırlanmıştır. Yüzeyler sırasıyla 120, 320, 400, 
600, 800 ve 1200 gritlik zımparalardan geçirilerek 
zımparalandıktan sonra 1 μm’luk alümina ile 
parlatılmıştır. Daha sonra dağlanan numuneler optik 
mikroskop (Olympus BX-60) incelendi. Kaplama 
tabakasında oluşturulan Bor varlığı CuKα (λ = 1.5406 A 
°) radyasyonu kullanan X-ray difraksiyonu (Shimadzu 
XRD-6000) ile teyit edilmiştir. Borür kalınlığı optik 
mikroskoba (Olympus BX60) bağlı bir dijital kalınlık 
ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Sonuçlar bölümünde 
verilen kalınlık değerleri en az 10 ölçümün 
ortalamasıdır. Borlanmış numunelerin sertlik değerleri 
mikro-sertlik cihazında (Shimadzu HM–2) 50 gr. yük 
altında yüzeyden matrise doğru sıra sertlik alınarak 
gerçekleştirilmiştir. Sertlik ölçümleri, en az 7 farklı 
ölçümlerinin ve standart sapmalar ortalama değerleri 
dikkate alarak yapılmıştır.  
 
2.2. Difuzyon Kinetiği 
 

Burada borlama işleminin, borlama süresi ve 
sıcaklığının elde edilen bor tabakasının büyüme kinetiği 
üzerine etkisi araştırılmıştır. Borlama işleminde elde 
edilen borür tabakası kalınlığı, borlama işleminin 
yapıldığı sıcaklığa ve işlem süresine bağlı olarak 
değişmektedir. 
 
Kinetik çalışmaları Eşitlik 1’de verilen Arrhenius 
denklemine göre ilerlemektedir [16]. 
 
D=Do. exp (Q/R.T)                                  (1)    

     
Do: Difüzyon sabiti (cm

2 
/ sn ), Q: Aktivasyon enerjisi      

( J/mol ), T:  Sıcaklık (°K) ve R: Gaz sabiti ( 8,314 
J/mol.°K ) ’dir. 
 
Öncelikle Eşitlik 2 yardımıyla çizilen (x

2
-t) 

diyagramlarının eğiminden difüzyon katsayıları 
hesaplanmıştır[17]. 

 
x

2
= D.t                                       (2) 

x: Borür tabaka kalınlığı (cm), D: Difüzyon katsayısı 
(cm

2
/sn) ve t : Borlama işlem süresi (sn) 

 
Eşitlik 2’den, Eşitlik 3 elde edilir. 1/T ile lnD arasında 
çizilen diyagramın eğiminden Q aktivasyon enerjisi 
değerleri hesaplanmıştır. Diyagramlarda elde edilen 
eğrilerin ordinat kesim noktası frekans faktörü değerini 
(Do), eğrinin eğiminden aktivaston enerjisi (Q) tespit 
edilmektedir [16, 18, 19]. 
 
lnD=lnDo-Q/R.T                             (3)    

 

3. Deneysel Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Borur Tabakası 

 
1173 K 4 saat borlanmış Hardox-450 ve Hardox-500 
çeliklerin optik mikro yapı resimleri Şekil 1’de 
görülmektedir. 

 
 

 
 

Şekil 1.  1173 K 4 saat Borlanmış a) Hardox 450 ve b) 

Hardox 500 Çeliklerin Tabakasının Optik Mikroskop 
Görüntüsü. 

Borlanmış Hardox çeliklerinin yüzeyde oluşan borür 
tabakası dişsel bir morfolojiye sahiptir. Tabaka/matris 
arayüzeyi oldukça düz görünmektedir. Borlama 
sıcaklığının artmasıyla birlikte tabaka kalınlığının arttığı 
görülmektedir [16, 20].  Elde edilen borür tabakası, tüm 
örneklerde muntazam bir kalınlığa sahip olduğu 
gözlenmiştir. 

3.2. XRD analizi 
 

Şekil 2’de 1173 K’de 4 saat borlanmış Hardox-450 ve 
Hardox-500 çeliklerinin X-ışınları difraksiyon paterni 
görülmektedir. XRD sonuçları Fe2B dan oluşan bir 
tabakanın meydana geldiğini göstermektedir. Borlama 
sıcaklığı ve borlama süresinin artmasıyla birlikte Fe2B 
fazlarının şiddeti artmıştır. Borlanmış çeliklerde 
genellikle FeB ve Fe2B fazları elde edilir. Ancak, hem 
FeB hem de Fe2B fazlarının ikisi bir arada olan borür 
tabakalarında FeB fazının çekmeye çalışması, Fe2B 
fazının ise basmaya çalışmasından dolayı genellikle tek 
fazlı bir yapı olması istenmektedir. FeB fazının sert ve 
gevrek olmasından dolayı pek tercih edilmediği için 
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testere dişi şeklinde tekbir Fe2B fazının oluşumu istenir 
[21,22]. Bu çalışmada istenen bir borür tabakası elde 
edilmiştir.  

 

 
Şekil 2.  1173 K’de 4 saat süreyle Borlanmış a) 

Hardox-450 ve b) Hardox-500 Çeliklerin X-ışınları 

difraksiyon analiz paterni. 
 
 
3.2. Borur Tabakası Kalınlığı ve Mikrosertlik 
 

Yapılan borlanmış tüm çeliklerin borür tabakasının 
kalınlık değerleri, borlama süresi, borlama sıcaklığına 
ve çeliklerin kimyasal bileşimine bağlı olarak 
değişmektedir [18, 23]. Hardox-450 ve Hardox-500 
çeliklerinin borür tabakası kalınlık değerleri sırası ile 
46,52-121,57 μm, 42-119,49 μm arasında 
değişmektedir. Şekil 3, borlama süresi ve sıcaklığına 
bağlı olarak borür tabakası kalınlığı değerlerindeki 
değişiklikleri gösterilmiştir. 

 

 
 
Şekil 3.Sıcaklık ve süreye bağlı olarak a)  Hardox-450 

ve b) Hardox-500 Çeliklerinin borür tabaka 

kalınlıklarının artışı. 

Hardox-450 çeliğinin yüzeyinde oluşan borür 
tabakasının kalınlığı, Hardox-500 çeliğinden biraz 

fazladır. Hardox-450 çeliğinin alaşım elementlerinin 
miktarı, Hardox-500 çeliğinden daha azdır. Borür 
tabakasının kalınlığına çeliğin kimyasal bileşimi, 
borlama süresi ve sıcaklığı etki etmektedir. Bu iki çelik 
arasında çok aşırı bileşim olarak fark yoktur. Bu yüzden 
tabaka kalınlıkları birbirine yakın çıkmıştır [17].  
 

  

  

Şekil 4. 1123 K, 1173 K ve 1223 K ‘de 4 saat borlanmış 
a)  Hardox-450 ve b) Hardox-500 Çeliklerinin yüzeyden 

içeri doğru Mikro-sertlik dağılımı. 

 

Borlanmamış Hardox-450 ve Hardox-500 çeliklerinin 
yüzey sertlik değerleri borlama işlemi sonucunda 
yaklaşık olarak 4,5 kat artmıştır. Elde edilen 
sertliklerdeki artış borlama sıcaklığına ve süresine bağlı 
olarak farklılık göstermektedir [17]. Şekil 4’de yüzeyden 
içeriye doğru çeliklerin sertlik dağılımını verilmektedir. 
Borür tabakasının sertliği yüzeyden içeri doğru sertlik 
değerleri dağılımında görüldüğü gibi, yüksek sertlik 
değerleri borür tabakası boyunca elde edilmiş ve 
matrise ulaştığında ani bir düşüş göstermiştir. 
Borlanmamış Hardox-450 ve Hardox-500 çeliklerin 
sertlik değerleri 430 HV0.05, 510 HV0.05 farklı olsa da 
borlama sonrası çeliklerin sertlik değerleri, sıcaklık ve 
süreye bağlı olarak 950 HV0.05’den 1880 HV0.05 

değişmektedir. 
 
3.4. Difuzyon Kinetiği 

 
Şekil 5’da 1123, 1173 ve 1223 K’de 2, 4 ve 6 saat 
süresince kutu borlama yöntemiyle borlanmış Hardox-
450 ve Hardox-500 çeliklerinin borlama işlemi 
sonucunda oluşan borür tabaka kalınlığının karesi ile 
borlama süresi (x

2
-t) değişimini veren diyagram ve 

Çizelge 2’de bu diyagram yardımıyla belirlenen 
difüzyon katsayılarının değerleri verilmiştir. Şekil 5’da 
görüldüğü gibi, borür tabaka kalınlığı ile borlama süresi 
arasında yaklaşık olarak parabolik bir ilişki mevcuttur. 
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Her iki Hardox çeliği için borlama sıcaklığının 1123  
’den 1223 K’ye yükselmesiyle birlikte difüzyon 
katsayısı değerlerinde artış meydana gelmesi 
literatürle uyumludur [16, 17, 24-26]. Sıcaklığın 
artmasıyla birlikte difüzyon işlemi hızlanmakta ve daha 
kalın bir bor tabakaları elde edilmektedir. 

 

 

 

Şekil 5. a) Hardox-450 b) Hardox-500 Çeliklerinin (x
2
-t) 

diyagramı. 

Eşitlik 3’den faydalanarak lnD ile 1/T arasında çizilen 
diyagramın eğiminden aktivasyon enerjisinin (Q) değeri 
hesaplanmıştır. Şekil 6’de Kutu borlama yöntemiyle 
borlanmış Hardox-450 ve Hardox-500 çeliklerinin lnD-
1/T diyagramı verilmiştir. Diyagramdan elde edilen 
eğrilerin ordinatı kesim noktası frekans değerini (Do), 
eğrinin eğiminden aktivasyon enerjisi (Q) 
hesaplanmaktadır (Çizelge 2).   

Çizelge 2. Deney numunelerinin farklı sıcaklıklardaki 

difüzyon katsayısı ve Aktivasyon değerleri. 

 

 

Şekil 6. Borlanmış çeliklerin lnD-1/T grafiği. 

Hardox-500 için hesaplanan aktivasyon enerji değeri 
Hardox-450 çeliğinden çok az yüksek çıkmıştır. Hardox 
500 çeliğin hesaplanan aktivasyon enerjisi içerisindeki 
çok az miktarda yüksek alaşım elementi farklılığından 
olabilir. Düşük aktivasyon enerjisinde daha yüksek 
tabaka kalınlığı elde edilmiştir [16,27]. Bu çalışmada 
elde edilen aktivasyon enerjisi değerleri çeliklerin 
kimyasal bileşimine uygun olarak değişir. Buna ek 
olarak, aktivasyon enerjisini etkileyen diğer bir faktör 
borlama yöntemdir. Çizelge 3'te görüldüğü gibi, bu 
çalışmada hesaplanan değerler, literatürde bildirilen 
değerlerle uyumludur[16, 24, 28]. 

 
Çizelge 3. Farklı çeliklerde ve ortamlarda yapılmış borun 

difüzyonu için aktivasyon enerjilerinin karşılaştırılması. 

 
 

4. Sonuçlar 
 
Hardox çeliklerinin 850°C, 900°C, 950°C sıcaklıklarında 
2, 4 ve 6 saat süreyle kutu borlama yöntemi kullanılarak 
borlanmasıyla; 

 Elde edilen borür tabakası testere dişi bir 
morfolojiye sahiptir. Tabaka/matris arayüzeyi 
oldukça düz görünmektedir.  

 

 XRD analizleri sonucunda istenen Fe2B fazı 
elde edilmiştir. 

 

 Borlama işlemi sonrasındaki mikroskop 
incelemelerinde borür tabakasının çelik içinde 
homojen bir kalınlığa sahip olduğu 
görülmüştür. Tabaka kalınlığı zaman ile 
parabolik olarak değişmektedir. Borür 
tabakasının kalınlığı borlama süre, sıcaklığı ve 
kimyasal bileşimine bağlı olarak Hardox-450 
çeliğinde 46,52-121,57 μm, Hardox-500 
çeliğinde ise 42-119,49 μm arasında değiştiği 
tespit edilmiştir. 

 

 Borlama işlemi ile Hardox-450 çeliğinin sertliği 
400 HV0.05 den 1802 HV0.05 ye kadar,  Hardox-
500 çeliğinin sertliği 510 HV0.05 den 1880 
HV0.05 ye kadar,  ulaşarak sertlikleri yaklaşık 
olarak 4,5 kat artmıştır.  
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 Hardox-450 ve Hardox-500 çeliklerin 
aktivasyon enerjileri sırasıyla 157,990 kJ/mol, 
163,132 kJ/mol olarak tespit edilmiştir. 
Çeliklerdeki B atomlarının difüzyonu Hardox-
500 çeliğindeki fazla alaşım elementlerinden 
(özellikler Cr ve Mn) dolayı Hardox-450 
çeliğinden daha düşüktür. 
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Abstract
 
Sludge blocks containing phosphate and nitrate 
complexes in Southeast Anatolia may improve soil 
quality instead of using fertilizers in every year about 
over 1 million tons of nitrate fertilizers. Therefore, it is 
becoming common waste pellet product of municipal 
waste sludge was minimized in the region. over 80mm 
size as a block size of these sludge wastes usually 
contained phosphate at 44,3% and carbon decays at 
below 10 mm in size may be advantageous for the soil 
remediation and agricultural soil. In our country, 
especially in Siirt and Hakkari region that included wide 
spread over a large area outside rocky soils. The 
combustion fact was discussed as chemical 
composition in this study. 
Keywords: forest waste:  biomass: pelletization; 

municipal: waste sludge: humate 
 

1. Introduction 
 
Landfill municipal waste of Şırnak City was first treated 
by the upflow anaerobic sludge blanket  process. At 
30°C, pH 6.1–7.5 and 16-30 days, the process 
removed almost of COD in the wet waste  for high 
loading rates of 19-20kg-ton waste in day depending on 
the type of landfill waste. The final sludge contained 
carbon content at weight rate of 3-9% and the sludge 
was converted to biomass  mixture and the raw wet 
sludge. Pelletizing and processing to minimize 
hazardous content and improved fertility materials in 
the landfills(1,2). 
These experiments show that local rock cement 
mixtures and elaborates the application of cementing 
technique with silica fume used and it prevents the 
coating applied to moisturize the strengthening of 
historic buildings Sirnak region as a result and is 
determined to carry out the consolidation. 
Şırnak province municipal waste removed as coal ash 
and wet sludge paste examined the interaction with 
materials, the availability of local natural resources, 
fertilizer production in compliance with the standard is 
set. Moreover, certain fine sized sludge samples were 
packed with 1 M H2SO4 acid interacting chemically 
more soluble porous paste production in block was 
provided. This property is sufficient especially 36-48 
hour retention time. It was determined that in the 50 ° C 
temperature accelerates the interaction. This 
technological application can be further developed with 
the evaluability of local natural powder in paste humate. 
Humate paste block contained high potash and ash 
values also were critical. Thus, the ideal packing 
humate with the block and pasted block produced 
fertilizer mixture seen from 40,3-59,2 % humate. 
 

 
2. Municipal Waste Conversion 
 
Organic top soil erosion and soil contamination as well 
as fertilizer use being with the necessary agricultural 
irrigation and planting in Southeastern Anatolia 
Region,the cap soil characteristics of silty and eroded 
rocky water systems flows especially down to the 
depths to allow the formation of non organic-salty soil 
cover [3,4]. The slope trending erosion subjected to a 
high alkali sand form at 40cm depth [5,6].  
 

 
Figure 1. Wet Municipal Waste Sludge 

 
 

3. Method- Sludge processing and semi-
combustion 
 
Viscosity of sludge created problems in the drying 
process, but is a benefit in the pelletizing process. At 
the process, this pelletizing/drying unit made a use of 
the viscous sludge, and enable the simultaneous drying 
and pelletizing of the sludge. Sludge originated from 
Şırnak waste water treatment plants was first put 
through a air dehydrating process, followed by either 
treatment or disposal. 
However, irrespective of recycling or disposal, handling 
of the sludge was posing a problem in most cases, 
because it was hard to deal with owing to its high 
moisture content. The development of this 
pelletizing/drying unit has been pursued with an 
emphasis on improved combustion as well as the 
recycling of sludge for other uses by reducing it to 
dense, dried pelletized materials. Figure 1 illustrates 
packing and homogenous mixture of mixed materials 
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Table 1 The Chemical qualities are used in Packing in Şırnak.. 

 
3.1. Sludge Conversion 

 
Sludge type was changed by selulosic matters in wet 
sludge. TGA analysis regarding type of selulosic  
sludge and plastic wastes are shown in Figure 1. The 
equation show the regresssed model for sludge 
conversion to solid mattter. 

 
 Figure 1. Weight conversion by pyrolysis furnace for 
Sludge 
 

y = 127,63x-0,149 / 
y = 217,39x-0,239

    (1) 

 
Mass conversion was determined as weght decrease 
and converted to soil fertilizing matterin the pilot 
furnace shown in Figure 2. 

 
 
Figure 2. Combustion and pyrolysis furnace for Sludge 
 
 
 
 

4. Conclusions 
 
Waste sludge may create great environmental issues 
and threat the neighborhood. The green methods for 
evaluation of the waste in the municipal area were 
highly needed. Therefore, it is becoming common 
waste pellet semi-combustion of municipal waste 
sludge was provided fertile soil sand in the 
region.Landfill municipal waste of Şırnak City was first 
treated by the upflow anaerobic sludge blanket  
process. At 30°C, pH 6.1–7.5 and 16-30 days, the 
process removed almost of COD in the wet waste  for 
high loading rates of 19-20kg-ton waste in day 
depending on the type of landfill waste. The semi 
combustion was effective for production of fertile sand 
as organic fertilizers. 
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 Pellet 
size 

Phosphate 
Solid,Dissoluble 

 Nitrate Solid,Dissoluble 

Pellets (mm) (mg/lt) (mg/lt)  (mg/lt) (mg/lt) 

Sludge  25 29 6,9  39 12,9 

Biomass,Sludge 2-25- 25 5.0  35 13.3 

Humate 10-25 267 82,7  367 91,7 

All 2-20 20 18  40 28 
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Abstract
 
In the Southeastern Anatolian Region of Turkey, in 
Hakkari Şırnak and Siirt Mardin municipal wastes, 
containing the the high sludge organic content 
discarded is collected as house municipal waste and 
local waste products such as forest waste. The waste 
collected in the region was about 450 thousand tons for 
wet production and about biogas digestion waste sent 
to dispose in Siirt and Hakkari was not evaluated. 
These wet sludge waste converted pellet products both 
should be evaluated by the biogas  content and the 
other organics such as, fertile matters humate must be 
evaluated in terms of high wet contents. In this study, 
samples are subjected to mixing and wet pelletizing of 
the sludge waste waste and subsequently pelletized 
products subjected to semi pyrolysis for fuel.The study 
determined the combustion fact as fuel source 
discussed as chemical composition. 
Keywords: forest waste:  biomass: pelletization; 

municipal: waste sludge: fuel 
 

1. Introduction 
 
Waste sludge may create great environmental issues 
and threat the neighborhood. The green methods for 
evaluation of the waste in the municipal area were 
highly needed. Therefore, it is becoming common 
waste pellet product of municipal waste sludge was 
minimized in the region. over 20mm size as a pellet 
size of these sludge wastes usually contained carbon at 
20-23% and carbon decays at below 100 microns in 
size may be advantageous for the soil remediation and 
agricultural soil. In our country, especially in Siirt and 
Hakkari region that included wide spread over a large 
area outside rocky soils. The fuel fact was discussed as 
chemical composition in this study. 
In this study; the effect on the physical and chemical 
parameters of pelletizing making preliminary tests to 
determine the pelletizing and processing conditions, 
reactivity were investigated. This assay has been 
determined to be advantageous in the fuel carbon  
production from sludge content solution with the waste 
and mixture rates.(1,2) 
 This technological application can be further developed 
with the evaluability of local natural powder in paste 
humate. Humate paste block contained high potash 
and ash values also were critical. Thus, the ideal 
packing fuel with the block and pasted block produced 
briqetting mixture seen from 23-39 % carbon. 
 

2. Sludge Pelletizing as Fuel 
 
Viscosity of sludge created problems in the drying 
process, but is a benefit in the pelletizing process. At 

the process, this pelletizing/drying unit made a use of 
the viscous sludge, and enable the simultaneous drying 
and pelletizing of the sludge. Sludge originated from 
Şırnak waste water treatment plants was first put 
through a air dehydrating process drying and 
torrefaction , followed by either treatment or 
disposal.(3,4) 
However, irrespective of recycling or disposal, handling 
of the sludge was posing a problem in most cases, 
because it was hard to deal with owing to its high 
moisture content. The development of this 
pelletizing/drying unit has been pursued with an 
emphasis on improved combustion as well as the 
recycling of sludge for other uses by reducing it to 
dense, dried pelletized materials. Figure 1 illustrates 
dried pelletization materials [5,6].  
 

 
Figure 1. Wet Municipal Waste Sludge 

 
 

3. Method- Sludge processing and semi-
combustion 
 
Viscosity of sludge created problems in the drying 
process, but is a benefit in the pelletizing process. At 
the process, this pelletizing/drying unit made a use of 
the viscous sludge, and enable the simultaneous drying 
and pelletizing of the sludge. Sludge originated from 
Şırnak waste water treatment plants was first put 
through a air dehydrating process, followed by either 
treatment or disposal. 
However, irrespective of recycling or disposal, handling 
of the sludge was posing a problem in most cases, 
because it was hard to deal with owing to its high 
moisture content. The development of this 
pelletizing/drying unit has been pursued with an 
emphasis on improved combustion as well as the 
recycling of sludge for other uses by reducing it to 
dense, dried pelletized materials. Figure 1 illustrates 
packing and homogenous mixture of mixed materials 
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Table 1 The Chemical qualities are used in Packing in Şırnak.. 

 
 
3.1. Sludge Conversion 

 
Sludge type was changed by selulosic matters in wet 
sludge. TGA analysis regarding type of selulosic  
sludge and plastic wastes are shown in Figure 1. The 
equation show the regresssed model for sludge carbon 
conversion with density of solid mattter. 

 
 Figure 1. Density carbon conversion by pyrolysis 
furnace for Pellet 
 

y = 129,92ln(x) - 36,787  
/ 
y= 92,782ln(x) - 17,002  (1) 

 
Mass carbon conversion was determined as pellet 
density decrease and converted to carbon  matter in 
the pilot furnace shown in Figure 2. 

 
 
Figure 2. Pelletizing pyrolysis furnace for Sludge 
 
4. Conclusions 
 
Waste sludge may create great environmental issues 
and threat the neighborhood. The green methods for 
evaluation of the waste in the municipal area were 
highly needed. Waste sludge may create great 
environmental issues and threat the neighborhood. The 

green methods for evaluation of the waste in the 
municipal area were highly needed. Therefore, it is 
becoming common waste pellet product of municipal 
waste sludge was minimized in the region. over 20mm 
size as a pellet size of these sludge wastes usually 
contained phosphate at 4,3% and carbon decays at 
below 100 microns in size may be advantageous for the 
soil remediation and agricultural soil. In our country, 
especially in Siirt and Hakkari region that included wide 
spread over a large area outside rocky soils. The 
fertility fact was discussed as chemical composition in 
this study.The semi pyrolysis pelletizing was effective 
for production of fuel matter as low ash fuel. 
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 Pellet 
size 

Carbon 
Solid,Dissoluble 

 Carbon Solid Matter 

Pellets (mm) (mg/lt) (mg/lt)  (g/lt) (g/lt) 

Sludge  25 29 6,9  339 119 

Biomass,Sludge 2-25- 25 5.0  335 311 

Humate 10-25 267 82,7  367 297 

All 2-20 20 18  342 280 
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Abstract 
 

Solar air collectors are type of heat exchangers which 
transform solar energy absorbed by an absorber plate into 
heat and transfer it to the air passing through the collector. 
Solar air collectors are used in agricultural industry for 
drying vegetables or fruits and in building heating systems. 
In this study, a solar air collector system with flat absorber 
plate and parallel double flow has been designed, 
implemented and analyzed experimentally under 
geographical conditions of Konya/Turkey. Flow 
arrangement has been built up as it will contain single flow 
with parallel two channels formed over and under the 
absorber plate. Experiments have been performed for air 
mass flow rates of 0.024, 0.031 and 0.038 kg/s. In the 
experiments solar radiation incident to the collector, 
ambient temperature, air temperature inlet and outlet the 
collector, absorber plate temperature and temperature of 
the glass cover have been measured instantaneously. 
Effects of the air mass flow rates on the temperature rise 
of the air through the collector and on the instantaneous 
and daily thermal efficiencies of the collector have been 
investigated. The results obtained showed that the 
instantaneous and daily thermal efficiencies of the solar air 
collector increase with increasing air mass flow rate. As 
the air mass flow rates decrease the temperature 
difference between the air inlet and outlet the collector 
increases. Average thermal efficiency for the double flow 
solar air collector has been found to be 51% for the air 
mass flow rate of 0.038 kg/s. 
 
Keywords: Solar air collector, double flow collector, single 

pass, thermal efficiency. 
 

1. Introduction 
 

Solar air collectors absorb solar radiation, convert it into 
heat energy and transfer the heat from the absorber plate 
to the air passing through the channel. Essentially these 
collectors can be considered as a type of heat exchanger. 
Solar collectors are low cost air heating devices with 
simple design and long life. Also their maintenance need is 
less and they don’t have moving pieces and any problems 
of freezing or corrosion. Generally an air heating collector 
is composed of a case isolated well enough against heat 
loss, an absorber plate inside the case to absorb the solar 
radiation, and one or more transparent layers of covering 
on top. If the air flow in the collector is forced then fan is 
used in the system for ensuring the air flow. In the solar air 
collectors coefficient of heat transfer between the absorber 
plate and the air is low which causes the thermal 
efficiencies of the air collectors to be low. 
Solar air collectors have been researched by many 
scientists. Below is brief information on some of these 
studies. Tyagi et al. [1] have performed experimental 
performance studies on a flat plate solar air heater which 
has different flow characteristics (over flow, under flow and 
double pass). The highest beneficial thermal energy 
transferred into air and the highest collector efficiency have 

been obtained with the double pass model compared to 
other ones. Ozgen et al. [2] have used three different 
absorber plates on an experimental set of double pass 
solar air heater. Cylindrical empty cans made of aluminum 
have been placed on bottom and top surfaces of the 
absorber plate both in line and with diversion. According to 
the results of the experiments heat transfer and the 
thermal performance have been found to be the highest for 
collectors where aluminum cans placed with diversion. 
Effect of the mass flow rate at upper and lower flow 
channel on collector performance for a double pass solar 
air heater has been investigated by Yeh et al. [3] both 
theoretically and experimentally. At the end of the study, in 
case both mass flow rates at upper and lower flow channel 
have been the same, a double pass solar air collector has 
improved the collector performance significantly compared 
to a single pass solar air collector. Yeh et al. [4] have 
investigated the thermal performance of a solar air 
collector of double flow with winglets both theoretically and 
experimentally. Authors have researched the effect of the 
mass flow rate of air flows both on and under the absorber 
plate on the collector efficiency in the mentioned study. 
According to the theoretical and experimental results 
obtained the best collector efficiency has been achieved 
when the air mass flow rate is around 0.50.  
 
Esen [5] have performed the energy and exergy analysis 
of new flat absorber plate solar air collector they developed 
for both cases with or without blockage. Experiment results 
showed that double pass solar air collector since it has 
higher heat transfer areas has caused the thermal and 
exergetic performances to increase. Forson et al. [6] have 
developed a mathematical model for a single pass double 
channel solar air collector and they also compared the 
results with experimental findings. They compared the 
simulation results with the experimental ones which are 
obtained from a full scale solar collector and a small scale 
laboratory type solar air collector. They observed a 
reasonable conformity between the calculated rates and 
the measured rates. Also they have discovered that air 
mass flow rate has great importance on the total efficiency 
of the collector. 
 
Saha and Sharma [7] have analytically investigated the 
thermal and thermohydrolic performance of a solar 
collector for double flow with single and double-exposure 
flat and corrugated absorber plates. A reflector which 
reflects the sun radiation to the bottom surface of the 
collector has been placed under the collector parallel to the 
collector. Thermal performance of the collector which is 
subject to sun from both directions has been found to be 
higher from the one which is subject to sun from one 
direction. Hernandez and Quinonez [8] have developed 
two analytic models introducing the thermal performance 
of double pass parallel flow and double pass counter flow 
solar air collectors. For collector model of double pass 
counter flow, increasing the air mass flow rate has 
improved the percentage of temperature rise in the entry 
channel proportionally. Wijeysundera et al. [9] have 
developed heat transfer models for double pass and 
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double flow solar air collector and they compared the 
results with the single pass design. They investigated the 
collector performances for different design and working 
conditions and they found that designs with double pass 
have produced higher performances than the single pass 
system.  
 
Laminar forced convection problem has been solved 
numerically by using finite differences method for a 
collector with double flow parallel to each other where 
electro hydrodynamic techniques have been used [10]. 
This technique, which consumes very little electricity, has 
enhanced the heat transfer between the absorber plate 
and the air by the help of the electrostatic force generated. 
The authors have discovered that heat transfer coefficient 
increases by applying voltage with electrodes distributed 
appropriately. Velmurugan et al. [11] have analyzed the 
flow types with different air passes (over, under and both 
over and under the absorber plate) experimentally. For all 
test conditions the highest thermal efficiency of the 
collector has been obtained for the double pass model, 
and then the over the plate model and then the under the 
plate model.  
 

In this study a solar air collector with an air flow over and 
under the absorber plate both in the same direction has 
been designed and implemented. This collector has been 
tested under the climatic conditions of Konya/Turkey, and 
along the daily working period temperature changes and 
thermal efficiencies have been defined experimentally. 
 

2. Experimental system 
 
Complete image of the experimental setup designed with 
double flow can be found in Fig. 1. The setup generally 
consists of a collector made up of wooden case, an 
absorber plate, a transparent glass cover, air inlet and 
outlet channels, a radial fan and a measurement system. 
Fig. 2 presents layout of the experimental setup. Air 
channel in the collector has been divided into two parts by 
the help of the absorber plate. Air flow is single pass and 
parallel through the channels formed over and under the 
absorber plate. Cross-section areas of the upper and lower 
flow channels are equal. The technical characteristics of 
the solar air collector used in the experimental setup have 
been given in Table 1. 

 

 
 

Fig. 1. The experimental setup. 
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Fig. 2. Layout of the experimental setup. 

 
Table 1 Technical specifications of the solar air collector. 

 

System component Technical specifications 

Collector frame Wooden, Medium Density Fibreboard; 940x1840x18 mm. 
Insulation 
 
Absorber plate 
Transparent cover 

XPS (extruded polystyrene), thickness: 50 mm. 
 
Plain, aluminum, matte black painted, thickness: 0.5 mm. 
Normal window glass, 85 x 850 x 1820 mm, thickness: 4 mm, 
2 pieces. 

Air flow duct 830x62 mm, 2 pieces. 
Fan Radial, 275 m

3
/h, 90 W. 

 
Absorber plate is made of aluminum sheet and the 
upside of it was painted with opaque black color to 
absorb more solar radiation. The bottom and side 
panels of the collector were insulated by means of plate 
formed foams in order to reduce heat loss. The air 
tightness of the glass that is used as the transparent 
cover was realized by using rubber cords and putty. 
The two hoods that regulate the air coming from the fan 
to inlet and exits from outlet to inlet of the hot air cabin 
were made of galvanized sheet metal. 
 
Temperatures are measured at different locations 
including the air inlet and outlet of the collector, 
absorber plate surfaces (from three points), glass 

cover. Ambient air was recorded by means of a data 
logger in this study. Temperature measurements were 
done by using K-type thermocouples. The wind velocity 
was measured by an anemometer. The average 
velocity of the air at the exit of the collector was 
measured and average flow velocity in the duct was 
determined by means of the mass flow rate equation. 
The revolution speed (rpm) of fan was changed by 
means of a dimmer during the experiments. Total 
hourly solar radiation intensity on the inclined collector 
surface was measured with a pyranometer. Technical 
parameters of the measurement equipment used in the 
experiments can be found in Table 2.  

 
Table 2 The measuring instruments and their properties. 

 

Parameter Device Model Range Accuracy 

Temperature (°C) Thermocouple K type -200 to 1300 °C ± 0.141 °C 
Solar radiation, (W/m

2)
 Pyranometer Kipp&Zonen CM11 0-2000 W/m

2
 ± 10 W/m

2
 

Air velocity, (m/s) Anemometer Kestrel 4300 0.2-40 m/s ± 3% m/s 

 

The experiments were performed at the Konya 
Technical University campus under the meteorological 
conditions of Konya, Turkey (37:52

o
N latitude; 32:31

o
E 

longitude). Experiments have been performed under 
the clean air conditions with no clouds along the day. 
The collector was oriented facing south and tilted to 
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22.5
o
 angle with respect to the horizontal plane. 

Experiments have been done for air mass flow rates of 
0.024, 0.031 and 0.038 kg/s. Experiments have been 
performed between 09:00 and 17:00 o’clock and all 
relevant data have been measured and noted each 
hour. 
 

3. Thermal efficiency analysis 
 
Instantaneous thermal efficiency of a planar air 
collector is the ratio of the useful thermal energy 
conveyed into the air, the working fluid of the collector, 
to the average thermal energy stemming by solar 
radiation on the collector surface from the sun at the 
same time interval. Under the steady state conditions, 
thermal efficiency of a collector is expressed as in 
equation (1). 
 

       (1) 

 
Thermal efficiency of a solar air collector depends on 
many parameters such as; optical efficiency of the 
absorber surface and transparent cover, geometry of 
the absorber surface, type of the flow arrangement, 
solar radiation value of incidence on collector surface, 
slope angle of the collector from the horizontal, mass 
flow rate of the air, temperature of the environment and 
the velocity of the wind. 
 
The useful thermal energy for a solar collector is 
defined as the heat transferred from the absorber plate 
of the collector to the fluid exerted. Depending on the 
temperatures of the fluid inlet and outlet of the collector, 
useful thermal energy can be calculated as below. 
 

    (2) 

 
Mass flow rate of air circulating in the collector is 
determined with the equation below. 
 

      (3) 

 
Daily average efficiency is more important practically 
for collectors. Daily average thermal efficiency of the 
collector is specified with the following equation. 

     (4) 

 
The density and specific heat of air are determined 
according to the following bulk mean temperature. 
 

      (5) 

 

The uncertainties of the calculated quantities in the 
experimental measurements should be determined. 
Error analysis was done in this study by using Kline and 
McClintock [12] uncertainty analysis that is widely used 
in the literature. The uncertainties for the calculated 
magnitudes are determined by the following equation 
[13].  

       (6) 
 
Total uncertainties for air mass flow rate and collector 
efficiency can be written as below. 
 

       (7) 
 

       (8) 
 
The highest uncertainty levels for the “mass flow rate of 
air passing through the collector” and the “thermal 
efficiency calculations of the collector” have been found 
to be 6.6% and 3.27% respectively. 
 

4. Results and discussion 

A large number of experiments have been performed 
with the experimental setup in different days. Three 
different days with very similar hourly radiation levels 
have been determined and daily variation of solar 
radiation values on the tilted collector surface of these 
days can be seen in Fig. 3. As shown in the figure, at 
09.00 o’clock radiation values are around 400-423 
W/m

2
, which increase to 1080-1100 W/m

2
 at 13.00 

o’clock and get down in the afternoon and reach to 640-
658 W/m

2
 at 17.00 o’clock. Maximum solar radiation 

value is measured as 1100 W/m
2
 at 13.00 o’clock 

during the day for air mass flow rate of 0.024 kg/s. 
There has been observed 2-15 W/m

2
 amounts of 

difference among the values measured in the different 
three days of mass flow rates mentioned in the figure. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

386



 
Fig. 3. Variation of solar radiation for different days of experiment. 

 

Fig. 4 shows the hourly temperature variations of air 
inlet to the collector, air outlet from the collector, 
ambient air and absorber plate surface temperatures 
measured daily for mass flow rate of 0.024 kg/s. The 
temperature of the ambient air changes between 23-29 
o
C. While air inlet temperature for the collector changes 

between 30-35 
o
C, it follows an increasing course 

afternoon along the day. Air outlet temperatures for the 
collector increases generally till 13:00 and start to 

decrease afterwards. The values of the maximum 
temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector and the absorber plate are 35 

o
C, 67.5 

o
C and 124 

o
C respectively. According to the values 

measured along the day average temperatures of air 
inlet to the collector, air at the outlet of the collector and 
the absorber plate are 33 

o
C, 57 

o
C and 99.5 

o
C 

respectively.  

 

Fig. 4. Variation of temperatures for collector ( ). 

 

Hourly change of temperatures of collector inlet, 
collector outlet, ambient air and the absorber plate are 
given in Fig. 5 for the experiment done for mass flow 
rate of 0.031 kg/s. The temperatures of the absorber 
plate and air outlet from the collector reach their 
maximum at about 13:00 when solar radiation comes 
perpendicularly to the collector surface which it can be 

seen from the figure. The maximum temperatures of 
the air inlet to the collector, air at the outlet of the 
collector and the absorber plate are 36 

o
C, 66 

o
C and 

122 
o
C respectively. Along the day the mean 

temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector and the absorber plate are 34.4 

o
C, 55.5 

o
C and 98 

o
C respectively.  
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Fig. 5. Variation of temperatures for collector ( ). 

 

Fig. 6 shows the hourly change of temperatures 
measured during the experiment conducted for air 
mass flow rate of 0.038 kg/s. Similarly with the previous 
measurements temperatures of air inlet of the collector, 
air outlet of the collector and the absorber plate 
seemed to increase up to 13.00 o’clock in parallel to the 
solar radiation intensity. The maximum temperatures of 

the air inlet to the collector, air at the outlet of the 
collector and the absorber plate are 36 

o
C, 64 

o
C and 

120 
o
C respectively. Along the day the mean 

temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector and the absorber plate are 35 

o
C, 53.7 

o
C and 94 

o
C respectively.  

 

Fig. 6. Variation of temperatures for collector ( ). 

 

In Fig. 7, changes in the temperature difference 

( ) between the air inlet and outlet the 

collector versus hours of the day for a double air flow 
collector at the clear and sunny days in Konya is 
depicted. Temperature difference increases from 09:00 
till noon due to the increase in solar radiation. In the 
afternoon temperature difference decreases parallel to 
the decreasing solar radiation. While the air mass flow 
rate increases temperature difference decreases. The 
maximum increase in temperature has been found to 

reach 35.50
 o

C at around 13:00 o’clock for the minimum 
air mass flow rate of 0.024 kg/s. The minimum increase 
in temperature has been found to be 29.50

 o
C at around 

13:00 o’clock for the maximum air mass flow rate of 
0.024 kg/s. The average values of temperature 
differences are 24, 21 and 19 

o
C for the air mass flow 

rates of 0.024 kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 kg/s 
respectively. This result can be attached to the fact that 
for lower air mass flow rates air contacts with the 
absorber plate much compared to the higher air mass 
flow rates. 
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Fig. 7. Variation of temperature differences of the air with time of day. 

 

Fig. 8 illustrates the change in collector thermal 
efficiency versus time for different air mass flow rates. 
For all mass flow rates thermal efficiency levels 
increase from 09:00 o’clock and reach their maximum 
at around 13:00 o’clock. In the afternoon by the 
decreasing solar radiation thermal efficiency levels also 
decrease. The maximum thermal efficiency for the air 
mass flow rate of 0.038 kg/s is found to be 0.62 at 
around 13:00 o’clock. Similarly the minimum thermal 

efficiency for the air mass flow rate of 0.024 kg/s is 
found to be 0.47 at around 13:00 o’clock. The average 
collector efficiency values for mass flow rates of 0.024 
kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 kg/s are 41%, 47% and 
51%, respectively. It can be concluded that for higher 
mass flow rates heat collected by the absorber plate is 
conveyed quickly into air and as a result of this thermal 
efficiency increases due to the decreasing heat loss to 
ambient. 

 

Fig. 8. The collector efficiency variations with time of day. 

5. Conclusion 
 
In this study, thermal performance of a double flow 
solar air collector, which is designed in a way that air 
will flow through the both channels over and under a 
flat absorber plate with a parallel and single pass, was 
analyzed experimentally under the climatic conditions 
of Konya, Turkey. Considering the results of the 
experiments, conclusions obtained at the end of this 
work can be summarized as follows. 
 
Temperature of the absorber plate and the air outlet the 
collector increase till noon time and reach their 
maximum levels similar to the solar radiation curves 
and decrease in the afternoon. It can be concluded that 

collector responds rapidly to the changes in solar 
radiation. 
 
For higher air mass flow rates temperature of the air 
outlet the collector is lower. The maximum increase in 
air temperature is found to be 35 

o
C for mass flow rate 

of 0.024 kg/s. Therefore if the collector will be used for 
heating or drying purposes for lower mass flow rates 
higher outlet temperatures can be preferred.  
 
While the mass flow rates increase heat transfer from 
the absorber plate into the air increases which results in 
higher thermal efficiency for the collector. The highest 
thermal efficiency level achieved along the day is 
calculated to be 62% for mass flow rate of 0.038 kg/s. 
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Average thermal efficiency levels achieved for the mass 
flow rates of 0.024 kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 kg/s are 
41%, 47% and 51% respectively. Collector has found to 
have higher thermal efficiency for working conditions of 
higher mass flow rates. 
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Nomenclature 
 

 Duct cross-section area (m
2
) 

 Surface area of the absorber plate (m
2
) 

 Specific heat capacity of air (J/kgK) 

 Global solar radiation on the glass cover 
(W/m

2
) 

 Mass flow rate (kg/s) 

 Useful heat rate (W) 

 Any parameter 

 The average bulk temperature of air (
o
C) 

 Average inlet temperature of air (
o
C) 

 Average outlet temperature of air (
o
C) 

 Average surface temperature of the absorber 
plate (

o
C) 

 Temperature difference of air (=  
o
C 

 Average velocity of air in the duct (m/s) 

 Uncertainty for R value 
 
Greek symbols 
 

 Density of air (kg/m
3
) 

η Thermal efficiency 

 Daily average efficiency 

 Uncertainty 
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Özet 
 
Nitrokarbürizasyon işlemi, belirli bir sıcaklıkta malzeme 
yüzeyine karbon ve azot atomlarının eş zamanlı 
düfizyonunu içeren termokimyasal bir yüzey 
sertleştirme yöntemidir. Nitrokarbürleme işleminin 
birçok avantajı olmasına rağmen özellikle malzemelerin 
korozyon ve tribolojik özelliklerini iyileştirilmek için 
nitrokarbürizasyon işlemi sonrası farklı ısıl işlem 
tekniklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada AISI 
4140 çeliğine gaz nitrokarbürizasyon sonrası 
oksidasyon işlemi uygulanmış ve bu işlemlerin çeliğin 
mikroyapı ve mikrosertlik profili üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Mikroyapı analizi için optik mikroskop, 
FESEM ve EDS analizleri uygulanmıştır. Mikrosertlik 
profilinin belirlenmesi için numunenin kenar 
noktasından merkeze doğru mikrovickers sertlik 
ölçümleri alınmıştır. Nitrokarbürizasyon + oksidasyon 
işlemleri sonucunda malzemenin en dış yüzeyinde 
yaklaşık 5µm kalınlığında oksit tabakası, hemen altında 
nitrür ve karbürlerden oluşan yaklaşık 5µm kalınlığında 
bileşik tabaka ve karbürce zengin difüzyon bölgesi 
olmak üzere 3 farklı bölge oluştuğu gözlemlenmiştir.  
Anahtar kelimeler: Nitrokarbürizasyon, Oksidasyon, 

Demir Karbür, Demir Nitrür 
 

Abstract 
 
Nitrocarburising is a thermochemical surface hardening 
method which involves simultaneous diffusion of carbon 
and nitrogen atoms to the surface of the material at a 
determined temperature. Although there are many 
advantages of nitrocarburizing process, different heat 
treatment techniques are needed after 
nitrocarburization process to improve the corrosion and 
tribological properties of the materials. In this study, 
oxidation process was applied to AISI 4140 steel after 
nitrocarburising and the its effects on microstructure 
and microhardness profile of samples were 
investigated. Optical microscope, FESEM and EDS 
analyzes were applied for microstructure analysis. 
Microvickers hardness measurements were taken from 
the outer edge to the center of the sample to determine 
the microhardness profile. As a result of 
nitroscarburization + oxidation processes, it has been 
observed that approximately 5µm thick oxide layer on 
the outermost surface of the material, approximately 
5µm thick compound layer consisting of nitrides and 
carbides immediately below and 3 different regions 
consisting of carbide rich diffusion zone. 
  
Keywords: Nitrocarburising, Oxidation, Iron Carbide, 

Iron Nitride 

 

1. Giriş 
 
Günümüzde makine elemanlarından beklenen yüksek 
aşınma ve korozyon direnci, yorulma dayanımını gibi 
mekanik özelliklerini geliştirmek için birçok teknik 
kullanılmaktadır [1]. Difüzyon ile yüzey sertleştirme 
teknikleri olan karbürleme, nitrürleme, borlama, 
karbonitrürleme, nitrokarbürleme vb. yüzeyin kimyasal 
yapısını değiştiren termokimyasal yüzey sertleştirme 
işlemleridir [2]. 
 
Nitrokarbürizasyon malzeme yüzeyine azot ve karbon 
atomlarının eş zamanlı difüzyonuna dayanan, çeliklerin 
aşınma, korozyon direnci ve yorulma mukavemetini 
iyileştirmek için tercih edilen termokimyasal bir yüzey 
işlemidir [3-5]. Karbon ve azot atomlarının difüzyonu 
sonrası malzeme yüzeyinde 10-20μm kalınlıkta 
çeliklerin mekanik özelliklerini iyileştiren, karbonitrürler 
içeren beyaz bir tabaka ve altında da bir difüzyon 
bölgesinden oluşur [6,7]. 
 
Karbürleme işleminde malzeme yüzeyine karbon 
difüzyonu sağlanarak karbonca zengin bir karbür 
tabaka [8], nitrürleme işleminde ise yüzeye azot 
difüzyonu sağlanarak yüzeyde azotça zengin bir nitrür 
tabaka oluşması sağlanır [9]. Karbürleme işlemi sonucu 
yüzeyde oluşan tabaka sert fakat kırılgan yapıdadır. 
Nitrürleme işlemlerinde ise, özelikle alaşımsız 
çeliklerde, azot atomları derinlere kolayca difüze 
olabildikleri için yüzey sertliği oluşmamaktadır. 
Nitrokarbürizasyon işleminde ise her iki elementinde 
difüzyonu sağlanarak karbon atomunun atomik 
boşlukları doldurması ve azotun yüzeyde birikmesi 
sağlanmaktadır.  
 
Nitrokarbürizasyon işlemi sonrasında oluşan beyaz 
tabakanın gözenekli yapısı korozyon direncinin yeteri 
kadar iyi olmamasına sebep olmaktadır. 
Nitrokarbürizasyon sonrası oksidasyon işlemi 
uygulamak korozyon direncini arttırmak için iyi bir 
seçenektir [10]. Oksidasyon işlemi oksijence zengin gaz 
veya gaz karışımı atmosferinde, 350-500°C sıcaklık 
aralığında gerçekleştirilmektedir. İşlem sonrası 
malzeme yüzeyinde 0.5-3.5μm kalınlığında demir oksit 
tabakası oluşmaktadır [11-13]. 
 
Bu çalışmada, gaz nitrokarbürizasyon işlemi sonrası 
uygulanan oksidasyon işleminin AISI 4140 düşük 
alaşımlı çeliğin metalografik ve mikro sertlik özellikleri 
üzerine etkisi incelenmiştir.  
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2. Malzeme ve Yöntem 
 
Deneysel çalışmalarda kullanılan AISI 4140 düşük 
alaşımlı çeliğin kimyasal bileşimi Çizelge 1.’de % olarak 
verilmiştir.  
 
Çizelge 1. AISI 4140 çeliğinin kimyasal kompozisyonu 
İçerik                                       %  

C 0.38-0.45 
Si 0.15-0.40 

Mn 0.50-0.80 

Pmax 0.035 

Smax 0.035 

Cr 0.90-1.2 

Mo  0.15-0.30 

Fe Kalan 
 
2.1. Islah, Nitrokarbürizasyon ve Oksidasyon 
İşlemleri 
 

Ø10x20mm aşınma test numunesi boyutlarında 
hazırlanan örnekler ilk olarak ıslah işlemine tabi 
tutulmuştur. 850°C’de 60dk bekletilen numunelere 
yağda su verme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra 
numuneler 500°C’de 1 saat bekletilerek fırından 
çıkarılmış ve havada soğumaya bırakılmıştır. Islah 
etme işlemi sonrası numuneler nitrokarbürizasyon 
işlemi için CO2 (karbondioksit), amonyak (NH3) ve 
azottan (N2) oluşan gaz atmosferinde 570°C’de 18 saat 
bekletilmiştir. Oksidasyon işlemi ise 400°C’de 1 saat saf 
oksijen (O2) ortamında gerçekleştirilmiştir. 
 
2.2. Mikrosertlik ve Mikroyapı Analizi 
 

Nitrokarbürizasyon ve oksidasyon işlemleri sonrası 
sertlik ölçümleri HV0,1 mikrosertlik skalasında 
gerçekleştirilmiştir. Her sertlik verisi için 3 adet ölçüm 
yapılmış ve ortalama sertlik değerleri kullanılmıştır. 
Mikroyapı analizi için, numune yüzeyleri 200, 400, 600, 
800, 1000 ve 1200’lük zımparalarla zımparalanmış ve 
sonrasında 6μm ve 3μm’luk keçelerde parlatma 
işlemlerine tabi tutulmuştur. Zımparalama ve parlatma 
işlemleri sonrasında numuneler %5 Nital çözeltisiyle 
dağlanmıştır.  
 
Numunelerin mikroyapı incelemelerinde; optik 
mikroskop (OM), Field Emission Scanning Electron 
Microscopy (FESEM) ve Element Dağılım 
Spektrometresi (EDS) analizleri kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. OM görüntüleri NİKON marka 
ECLIPSE-LV150NL model optik mikroskop ile, 
mikrosertlik ölçümleri HARDWAY marka DV-1AT-4.3 
model mikrosertlik cihazıyla gerçekleştirilmiştir. FESEM 
ve EDS analizleri için Zeiss marka SUPRA 40VP model 
taramalı elektron mikroskobu kullanılmıştır. 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1 Mikroyapı Analizleri 

 
Şekil 3’de kaplama işlemi gerçekleştirilen numunenin a) 
Optik Mikroskop, b) FESEM görüntüleri yer almaktadır. 
Şekil 3’de karbon ve azot atomlarının difüzyonu sonrası 
malzeme yüzeyinde yaklaşık 15μm kalınlıkta çeliklerin 
mekanik özelliklerini iyileştiren beyaz tabaka 
oluşumunun görüntüsü verilmiştir. Şekil 4’de oluşan 

farklı katman ve kalınlıklarının, oluşan tabakaların 
ayrıntılı SEM görüntüsü yer almaktadır. . 
 

  
 

 
 

Şekil 3.a) Isıl işlemler sonrası AISI 4140 çeliğinin optik 
mikroskop ve b) FESEM görüntüsü 

 
 

 

Şekil 4. Nitrokarbürizasyon + Oksidasyon işlemi sonrası 
oluşan tabakanın ayrıntılı görüntüsü 

Şekil 4’de görüldüğü üzere ısıl işlemler sonrası 
malzeme yüzeyinde 3 farklı bölge oluşmuştur. En dışta 
aşınma ve korozyon direncini arttıran oksit tabakası, 
hemen altında nitrokarbürizasyon işlemi sonucunda 
oluşan bileşik tabaka ve en iç kısımda ise difüzyon 
bölgesi bulunmaktadır. Şekil 5’de elde edilen ve farklı 
katmanlardan oluşan numunin yüzeyinden alınan EDS 
bölgelerinin analiz görüntüsü yer almaktadır. Şekil 5 
üzerinden elde edilen 1, 2 ve 3. Bölge analizlerinin 
element dağılım oranları ise sırasıyla Çizelge 2, 3 ve 
4’de yer almaktadır.  
 

 100µm 

mikron 

µm 

(a) 

(b) 
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Şekil 5. Numune üzerinden alınan EDS analiz bölgeleri 
 
Çizelge 2. Numune üzerindeki 1 numaralı alanın EDS 
analiz sonuçları 

 

Çizelge 3. Numune üzerindeki 2 numaralı alanın EDS 
analiz sonuçları 

 

 
 
Çizelge 4. Numune üzerindeki 3 numaralı alanın EDS 
analiz sonuçları 

 

Şekil 5 ve Çizelge 2-4 incelendiğinde yapılan ısıl 
işlemler sonrası AISI 4140 çeliğinin en dış kısmında (1 
numaralı EDS alanı) oksijence zengin bir tabakanın 
oluştuğu görülmektedir. Atomsal olarak ağırlıkça 
%28.27 Fe ve %40.21 O tespit edilmiştir. Bu oranlar en 
dış katmanda oksit tabakasının varlığını 
kanıtlamaktadır. Tabakanın 400°C’de 1 saat saf oksijen 
ortamında gerçekleştirilen oksidasyon işlemiyle 
oluştuğu söylenebilir. 2 numaralı bileşik tabaka 
üzerindeki EDS alanı incelendiğinde ise oksijen 
miktarının azaldığı görülmektedir. Bununla birlikte 
tabaka içerisinde atomsal olarak ağırlıkça %18.59 N ve 
%16.61 C bulunmaktadır. Bu elementlerin varlığı 2 
numaralı bölgenin malzemelerin mekanik özelliklerinin 
iyileşmesine katkı sağlayan, demir nitrür ve demir 
karbürler içeren bir tabaka olduğunu göstermektedir. 3 
numaralı difüzyon bölgesinde ise atomsal olarak 
ağırlıkça %47.03 Fe ve %40.63 C’dan oluşan karbonca 
zengin bir alanın oluştuğunu göstermektedir. Bu 

sonuçlar ile difüzyon bölgesinin ağırlık olarak demir 
karbürlerden oluşan bir tabaka olduğu söylenebilir. 
 
Sonuç olarak nitrokarbürizasyon işlemi ile azot ve 
karbon elementlerinin difüzyonu sağlanabilmiş, karbon 
atomunun atomik boşlukları doldurması ve azotun 
yüzeyde tabaka oluşturması işlemi homojen dağılımlı 
olarak gerçekleştirilebilmiştir.  
 
3.2 Mikrosertlik Ölçüm Sonuçları 
 

Nitrokarbürizasyon ve oksidasyon işlemleri sonrası 
mikrosertlik ölçüm sonuçları Şekil 6’daki grafikte 
verilmiştir. Malzemenin en dış kısmında bulunan oksit 
tabakasının sertliği yaklaşık 600HV olarak ölçülmüştür. 
Karbonitrürlerden oluşan tabakanın sertliğinin yaklaşık 
1200HV’ye kadar ulaşmıştır. Sertlik değerleri difüzyon 
bölgesinin dışına doğru gidildikçe kademeli olarak 
düştüğü belirlenmiştir. Numunenin en dışından difüzyon 
bölgesinin sonuna kadar olan alan yaklaşık 50μm 
olarak ölçülmüştür.  Difüzyon bölgesi sonrası ana 
metalin sertliğinin ise 330HV olarak belirlenmiştir. Isıl 
işlemler sonrası AISI 4140 çeliğinin çekirdek sertliği 
260HV’den 330HV’ye yükseldiği söylenebilir. 
 

 
Şekil 6. AISI 4140 çeliğinin ısıl işlemler sonrası 
mikrosertlik profili 
 

4. Teşekkür  
 
Yazarlar Pamukkale Üniversitesi, BAP biriminin, Bilim 
İnsanı Performans Desteği Projesi Birimi’ne (BİPDEP), 
çalışmaya sağladığı katılım destekleri için teşekkürlerini 
iletmektedir (Proje No: 2019KRM004-048 
(2019KRM004)). 

 

5. Sonuçlar 
 

Nitrokarbürizasyon sonrası oksidasyon işlemi 
uygulanan AISI 4140 çeliğinin mikroyapı ve mikrosertlik 
profilleri detaylı olarak incelendiği, aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir. 
 

 Yapılan ıslah işlemi ile AISI 4140 çeliğinin 
çekirdek sertliği 260HV’den 330HV’ye 
yükselmiştir. 

 Nitrokarbürizasyon + oksidasyon işlemleri 
sonucunda malzemenin yüzeyinde 3 farklı 
bölge oluşmuştur. En dış yüzeyde yaklaşık 
5µm kalınlığında, 600HV sertliğinde demir 
oksit tabakası oluşmuştur.  

 Oksit tabakasının hemen altında demir nitrür 
ve demir karbürler içeren yaklaşık 5µm 
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kalınlığında, 1100HV-1200HV sertlik 
aralığında bileşik tabaka oluşmuştur. 

 Ana metal ile bileşik tabaka arasında ise 
karbürce zengin 50µm’ye kadar uzanan ve 
sertliği ana metalden yüksek difüzyon bölgesi 
oluşmuştur. 
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Özet 
 
Martensitik faz dönüşümü gösteren Co bazlı alaşımlara 
ısıl işlemler uygulanarak şekil hatırlama özelliği 
kazandırılabilmektedir. Bu çalışmada; CoNiAlSiSb 
alaşımına 1100⁰C’de homojenizasyon işlemi uygulanarak 
sıvı azot içerisinde 1 saat bekletilerek kriyojenik ısıl işlem 
uygulanmıştır. Kriyojenik ısıl işlem süresine göre 
martensitik faz dönüşümü etkilerinin belirlenmesi için 
Diferansiyel Tarama Kalorimetresi (DSC) deneyi, 
metalografik yapılarının incelenmesi için optik mikroskobu 
deneyi ve sertlik değişimleri için Rocwell sertlik ölçüm 
deneyleri yapıldı. Yapılan çalışmada kriyojenik ısıl işlemin 
martensit faz dönüşümüne etkisi incelenmiştir. 
. 
Anahtar kelimeler: Martensitik Faz Dönüşümü, Kriyojenik 

Isıl İşlem 

 
Abstract 
 
Co-based alloys showing martensitic phase transformation 
can be transformed by heat treatment. In this study; 
Homogenization process was applied to CoNiAlSiSb alloy 
in 1100⁰C and cryogenic heat treatment was applied in 

liquid nitrogen for 1 hour. For the determination of the 
effects of martensitic phase transformation according to 
the cryogenic heat treatment time, the Differential 
Scanning Calorimeter (DSC) test, the optical microscope 
test and the hardness measurements of the Rocwell 
hardness measurements for the investigation of 
metallographic structures were performed. In this study, 
the effect of cryogenic heat treatment on martensite phase 
transformation was investigated. 
 
Keywords: Martensitic Phase Transform, Cryogenic Heat 

Treatment 
 

1. Giriş 
 
Teknolojide önemli bir yere sahip olan metal ve alaşımlar 
çeşitli etkilere maruz kalarak farklı özellikler sergilerler. 
Bazı metal ve alaşımlarda mikroyapısal değişiklikleri 
meydana getiren fiziksel etkiler, özellikle farklı 
kombinasyonlara da sahip olan sıcaklık, basınç ve zordur. 
Bu fiziksel etkiler sebebi  ile alaşımın veya metal 
atomlarının komşulukları değişmemek suretiyle yalnızca 
kristal yapı değişimine yol açan faz dönüşümleri 
martensitik faz dönüşümleridir [1]. 
 
Metal ve alaşımlarda görülen faz dönüşümleri genel olarak 
difüzyonlu ve düfüzyonsuz olmak üzere ikiye ayrılır [2]. 
Martensitik faz dönüşümü difüzyonsuz faz dönüşümü 
olarak adlandırılır. Yani martensit fazdaki atomların 

komşulukları, dönüşüm öncesi komşulukları ve kristalin 
kompozisyonu değişmez [3].  Martensit dönüşüm ile etkili 
en önemli etki şekil hatırlama etkisidir. Bu etkiyi gösteren 
alaşımlar, uygulanan deformasyona karşılık ilk şekillerini 
hatırlayabilmektedirler [3]. 
 
Şekil hatırlamalı alaşımlar, uygulanan sıcaklığın 
artmasıyla orijinal şeklini geri kazanabilme yeteneğine 
sahip olan şekil hatırlamalı malzemelerin bir sınıfı olarak 
kabul edilen akıllı malzemelerdir. Bu malzeme sınıfına ait 
alaşımların var olan eşsiz termo-mekaniksel özellikleri, 
onları çeşitli mühendislik uygulamaları için kullanışlı aday 
malzemeler yapmaktadır. Şekil hatırlamalı alaşımlar, 
genel olarak austenit olarak adlandırılan yüksek sıcaklık 
fazı ile martensit olarak adlandırılan düşük sıcaklık fazı 
arasında değişen sıcaklık ile dönüşüm 
sergileyebilmektedir ve bu olay tersinebilir martensitik 
dönüşüm olarak tanımlanmaktadır [4]. 
 
Şekil hatırlamalı alaşımlar termoelastik martensitik 
dönüşüm sergilerler. Termoelastik martensitik dönüşümler 
ve buna bağlı olarak da şekil hatırlama olayı ilk olarak 
1932 yılında Chang ve Read tarafından anlaşılmış ve bu 
olay 1951 yılında Buehler ve arkadaşları tarafından eşit 
atomik yüzdeli NiTi alaşımında gerçekleştirilmiştir [5]. 
Martensit faz dönüşümü, numune sıcaklığının hızla 
düşürülmesi veya austenit yapıya dışarıdan etki eden bir 
mekanik zor uygulanmasıyla meydana gelir. Austenit 
kristal yapı, bir T0 sıcaklığında termodinamik dengededir. 
Kristal yapı malzeme soğutulduğunda kritik bir Ms 
sıcaklığından sonra, austenit kristal yapı içerisinde 
martensit yapı oluşmaya başlar. Bu Ms sıcaklığına 
martensit başlama sıcaklığı denir ve değişik alaşımlar için 
farklı değerlere sahiptir. T0-Ms sıcaklık farkı, fazlar 
arasındaki kimyasal serbest enerjiyi, bu enerji de 
dönüşüm için gerekli olan sürücü kuvveti oluşturur. Ms 
sıcaklığında başlayan martensit dönüşüm belli bir sıcaklık 
aralığında devam eder ve durur. Bu sıcaklığa martensit 
bitiş sıcaklığı (Mf) denir [6]. 
 

2. Deneysel İşlemler 
 

Şekil hatırlama özelliği incelenen CoNiAlSiSb alaşımının 
dökümleri Aksaray Üniversitesi’nde yapıldı. Malzemenin 
dökümü yapılırken, ergitme işleminde Co ve Ni elementleri 
potaya; Al,Si ve Sb elementleri ise ocak içerisinde bulunan 
alaşım katkı bölmesi içerisine yerleştirildi. Yeterli döküm 
sıcaklığına ulaşıldığı zaman kapak açılarak önceden yeteri 
kadar ısı verilen kalıba döküm işlemi gerçekleştirildi. Daha 
sonra elde edilen alaşıma 1100

0
C’de homojenizasyon 

işlemi uygulanarak sıvı azot içerisinde 1 saat bekletilerek 
kriyojenik ısıl işlem uygulanmıştır. Ve döküm numunesi ile 
kriyojenik ısıl işlem uygulanan numunelere aynı deneysel 
işlemler uygulanmıştır. Numunelerin termodinamik 
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değerleri DSC cihazında sabit bir azot akışı altında 
25

0
C/dak’da ısıtma ve soğutma oranı ile ölçüldü. 

Kriyojenik ısıl işlem süresine bağlı olarak ortaya çıkan 
martensit morfolojileri gözlemlemek için optik mikroskop 
görüntüleri ve 200 gramlık sabit yük altında numunelerin 
Rocwell sertlik değerleri incelendi. Alaşımların atomik ve 
kütle oranları Çizelge 2.1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 2.1. Alaşımların atomik ve kütle oranları 
 

 Co Ni Al Si Sb  e/a 

  Atomik 
(%) 

38,01 37,23 16,51 6,01 2,25 

7,99 
Kütle 
(%) 

42,15 41,13 8,38 3,18 5,16 

 
 

3. Bulgular 
 

Üzerinde çalışılan numunelerin dönüşüm sıcaklıklarının, 
dönüşüm çevrimlemesine, ters ve ileri dönüşüm ısıtma ve 
soğutma hızlarına göre değişimlerinin belirlenmesi için 
diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) tekniği kullanıldı. 
Hem 1A döküm numunesi için hemde 1B 1 saat kriyojenik 
ısıl işlem uygulanan numune için As, Amax, Af , MS, Mmax, 
ve Mf  değerleri incelendi. 

89 mg’lık 1A numunesi için ısıtma ve soğutma hızlarına ait 
DSC eğrileri Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. DSC 
eğrilerine ait alanın genişliği ise DSC ölçümleri sırasında 
ısıtma ya da soğutma işlemleri için faz dönüşümünün ne 
oranda gerçekleştiği hakkında bilgi verebillir. DSC 
ölçümlerinden elde edilen eğri ne kadar geniş ise 
meydana gelen faz dönüşümü de o kadar fazladır. Şekil 3 
ve Şekil 4’te 79 mg’lık 1 saat kriyojenik ısıl işlem 
uygulanan 1B numunesinin ısıtma ve soğutma hızlarına 
göre DSC eğrileri verilmiş olup Tablo 1’de 1A ve 1B için 
değerler karşılaştırılmıştır.  
Yapılan ölçümlerde görülmektedir ki hesaplanan Ms 
sıcaklığının oda sıcaklığının üzerinde olduğu tespit 
edilmiştir. Ms sıcaklığının oda sıcaklığının üzerinde olması 
termal etkili martensitik dönüşümün gerçekleşmesini 
destekler. Ve tablodaki değerlere bakıldığında 1A 
numunesinde Ms sıcaklığı As sıcaklığından büyük 
çıkmıştır. Bu durum malzemenin martensit sıcaklığının 
işlem uygulanan numunelerde yüksek çıkması termal 
martensitin daha baskın olmasını kanıtlamaktadır. 
 
 

 
Şekil 1. 1A numunesinin soğutma hızı DSC eğrisi  

 

 
Şekil 2. 1A numunesinin ısıtma hızı DSC eğrisi 

 
Şekil 3. 1B numunesinin soğutma hızı DSC eğrisi  

 

 
Şekil 4. 1B numunesinin ısıtma hızı DSC eğrisi 

 
 
 
 
Tablo 1. 1A ve 1B numunesi için ısıtma ve soğutma  

               programında elde edilen deneysel sonuçlar 
 

 AS Amax Af Ms Mmax Mf 

1A 59,8 84,4 110,2 159,3 139,3 110,1 

1B 143,7 163,3 180,8 127,9 107,8 91,2 

 
 

Şekil 5‘te CoNiAlSiSb alaşımının 1A numunesine ait 
morfolojisi  görülmektedir. Bu numune şekilde de 

görüldüğü gibi kaba dendritik yapıları ihtiva etmektedir. Bu 
dendritik yapılar iki farklı bölgeden oluşmaktadır. Bu ayrım 
farklı bölgelerde meydana gelen kompozisyon içeriğinin 

birbiri ile aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Şekil 5’e 
bakıldığında oluşan dendritik yapılar içerisinde az 
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miktarda çökeltilere ve bu yapılar dışında ise martensit 
plakalara rastlanmaktadır.  Yapmış olduğumuz çalışma 
Liu, J. ve arkadaşlarının 2006 yılında CoNi bazlı alaşım 
üzerinde yapmış olduğu çalışmaya benzemektedir. Bu 

çalışma Şekil 6’da gözlemlenmiştir ve dendritik yapı 
görüntüsü sergileyen malzemenin sıvı katı eğri aralığının 
geniş olduğu söylenmektedir. Bu durumda aynı yorumu 
yapmış olduğumuz deney sonucu için de söyleyebiliriz. 

 

 
 

Şekil 5. 1A numunesine ait morfoloji 

 

 
Şekil 6. CoNi bazlı alaşımın döküm sonrası optik 

mikroskop görüntüsü [7]. 
 

Şekil 7 ve Şekil 8’de 1B numunesine ait morfoloji 
görülmektedir. 1A numunesinde olduğu gibi bu numune de 
kaba dendritik yapılar ihtiva etmektedir. 1B numunesi sıvı 
azot içerisine bırakılarak 1 saat kriyojenik ısıl işleme tabi 
tutulmuştur. Morfoloji incelendiğinde yine dendritik yapı 
görüntüsü sergileyen malzemenin sıvı katı eğri aralığının 
geniş olduğu söylenebilir. Şekil 7’de 1B numunesine ait 
yakınlaştırılmış morfolojide martensit plakalar aynı 
yönelime sahip olsalar bile şekil içerisinde farklı 
yönelimlerde istiflenen martensit plakalarda 
gözlemlenmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. 1B numunesine ait morfoloji 

 

 
 

Şekil 8. 1B numunesine ait yapı 

 
CoNiAlSiSb alaşımı için Rocwell sertliğinin 1A döküm 
numunesi ve 1B kriyojenik ısıl işlem uygulanan numunesi 
için sertlik ölçüm değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 
Ölçümlerde uyum mekanizmanın sağlanabilmesi için 200 
gramlık sabit bir yük kullanılmıştır.   
 
Tablo 2.  Numunelerin Sertlik Ölçüm Değerleri 

 Ölçüm 
1 

Ölçüm 
2 

Ölçüm 
3 

Ölçü
m 4 

Ölçüm 
5 

1A 37,4 45,7 36,7 42,2 41,9 

1B 35,1 39,0 33,6 39,4 36,5 

 
Yapılan çalışmada ölçüm değerleri incelendiğinde 1A 
döküm numunesinin 1saat kriyojenik ısıl işleme tabi 
tutulmuş 1B numunesine göre daha sert bir yapıda olduğu 
gözlenmektedir. Bu durumda numunenin kriyojenik ısıl 
işleme maruz kalması ile açıklanabilir.  
 
4. Sonuçlar  
 

Bu çalışmada CoNiAlSiSb malzemesinden alınan veriler 
şöyle özetlenebilir: 
(1) 1A ve 1B numunelerinde yapılan ölçümlerde MS 

sıcaklık değerinin oda sıcaklık değerinden yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Bu durum termal termal etkili martensitik 
dönüşümünün gerçekleşmesini destekler ve zor etkili 
martensitik dönüşümün oranını termal etkili martensitik 
dönüşüme göre azaltır. 
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(2) CoNiAlSiSb alaşımındaki metalografik incelemeler 
malzemelerin morfolojisinde yüzey kabartılarının olduğunu 
göstermektedir. 1 saat kriyojenik ısıl işleme maruz kalan 
numune de dendritik yapılar üzerinde çökelti fazlarının ve 
martensit plakalar olduğunu söyleyebiliriz. 
(3) CoNiAlSiSb alaşımı üzerinde yapılan Rocwell sertlik 
çalışmasında 1 saat kriyojenik ısıl işleme maruz kalan 
numunenin sertlik değerlerinin daha düşük olduğunu ve 
bunun uygulanan ısıl işlem süresinden dolayı meydana 
gelen yapı kusurlarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 
Yani kriyojenik ısıl işlemin numunenin sertlik yapısındaki 
değişimine etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 
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Özet 
 
Kompozit malzemelerin gelişimi ile birlikte, parçacık 
takviyeli Alüminyum metal matrisli kompozit 
malzemelerin, uzay, savunma, otomotiv sanayisi olmak 
üzere kullanım alanları yaygınlaşmıştır. Bu kapsamda, 
toz metalürjisi yöntemi kullanılarak, AA 7075 metal 
matris yapısında %5 Al2O3, SiC ve Al2O3/SiC 
hibrit/kompozit malzemeler üretilmiştir. Bu amaç için, 
hazırlanan toz karışımları, 700 MPa basınç altında 
preslenerek, 600 °C sıcaklıkta argon atmosferi altında 1 
saat sinterleme işlemi uygulanmıştır. Hibrit/kompozit 
numunelerin sinterleme işlemine bağlı olarak yoğunluk 
değişimleri, matris/takviye mikro yapı incelemeleri, 
sertlik değişimleri ve 1000-1500 ve 2000 aşınma 
mesafesinde sürtünmeden kaynaklı aşınma kayıpları 
incelenmiştir.   
 
Anahtar kelimeler: Toz Metalurjisi, Kompozit, AA 

7075,  aşınma  
 

Abstract 
Along with the development of composite materials, the 
use of particle reinforced aluminum metal matrix 
composite materials such as space, defense and 
automotive industry has become widespread. In this 
context, 5% Al2O3, SiC and Al2O3-SiC(hybrid) 
 composite/ hybrid materials were produced in AA 7075 
metal matrix structure by using powder metallurgy 
method. For this purpose, the prepared powde mixtures 
were pressed under a pressure of 700 MPa and 
sintered under argon atmosphere for a hour at 600 °C. 
Depending on the sintering process of  
composite/ hybrid samples, density changes, matrix/ 
reinforcement microstructure inspections, hardness 
changes and friction-induced wear losses at 1000-1500 
and 2000 wear distances were investigated. 
  

1. Giriş 
 

Toz metalurjisi, metal tozlarının üretimi ve bu tozların 
mekanik ve ısıl işlemler sonucun da birleştirilmesi 
işlemine denir. Günümüzde toz metalurjisi yöntemiyle 
parça üretiminde kullanımı giderek artmakta ve diğer 
üretim yöntemlerine alternatif olmaktadır [1].  
Alüminyum metal matrisli kompozitler yıl içerisinde 
üretilen metal matrisli kompozit üretiminin % 69'unu 
oluşturmaktadır. Al alaşımlarının aşınma direncini 
artırmak için yük taşıyıcı ve aşındırıcı eleman olarak 
görev yapan seramik takviye malzemelerin eklenmesi 
ile aşınma özelliğini iyileştirilir. Seramik parçacıklarıyla 
güçlendirilmiş Al metal matrisli kompozitler otomobil, 

uçak ve düşük yoğunluğunun tercih edildiği diğer 
uygulama alanları da aşınmaya dayanıklı, sürtünmeli 
malzemeler olarak ticari kullanım bulmaya başlamıştır 
[2].  
Alüminyum alaşımlar içerisinde en yüksek dayanıma 
sahip olan seri 7XXX serisidir. Alüminyum alaşımları, 
havacılık sektöründe uçakların gövde ve kanat 
yapımında kullanılmaktadır. AA7075 alaşımı alüminyum 
7XXX serisi alaşımlar içerisinde en yaygın kullanılan 
alaşım grubudur. AA7075 içerisinde % 5-6 Zn % 2-2,9 
Mg ve % 1.6 ya kadar bakır içerebilirler [3].  
Alüminyum 7075 malzemelerin bu üstün özelliklerini 
daha da artırabilmek için takviye elemanı olarak SiC, 
TiC, Al2O3, TiO2, B4C ve TiB2 gibi seramik partikülleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır [4].  
Rao tarafından yapılan bir çalışmada, SiC ve partikül 
boyutunun AA7075-SiC kompozitleri üzerindeki etkisi 
araştırılmış ve yazar önemli bir şekilde kompozitin 
mekanik ve aşınma özelliklerinde iyileşmeyi tespit 
etmiştir [5]. 
 Baradeswaran ve arkadaşları AA7075-Al2O3 
kompozitlerin aşınma davranışı üzerine yaptıkları bir 
çalışmada seramik ilavesinin kompozitlerin aşınma 
direncini arttırdığı tespit etmişlerdir [6]. 
 Bu amaçla AA 7075 alüminyum alaşım tozunun üstün 
özelliklerini daha da iyi hale getirebilmek için, takviye 
malzemesi eklenmiştir. Takviye malzeme olarak  %5 
Al2O3, %5 SiC ve %5 Al2O3/SiC seramik takviye tozları 
eklenerek, AA7075 alüminyum metal matris yapısında 
meydana gelen mikro yapı, aşınma ve mekanik 
özelliklerindeki değişmeler araştırılmıştır.  

 
2. Deneysel Çalışmalar 
 

Bu çalışmada otomobil, uzay ve ulaşım endüstrisinde 
yaygın olarak kullanılmakta olan AA7075 metal matris 
ve takviye malzemeleri olarak Al2O3, SiC seramik 
tozları kullanılmıştır. Çizelge 1, 2 ve 3’de kullanılan 
AA7075 alaşım tozu, Al2O3 ve SiC seramik tozların 
kimyasal bileşimi verilmiştir. 
 

Çizelge 1. AA7075 alüminyum alaşımı matris 

malzemesinin kimyasal kompozisyonu 
 

Al Mg Zn Cr Zr 

89.6 2.596 5.480 0.012 0.030 

Si Fe Mn Cu Toz Boyutu(µm) 

0.403 0.549 0.014 1.568 74 
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Çizelge 2. Al2O3 tozunun özellikleri 

 

Yoğunluk 

(g/cm
3
) 

Ergime 

Sıcaklığı ( 
o
C) 

Toz 

Boyutu(µm) 

3.97 2040 ˂32 

 
Çizelge 3. SiC tozunun özellikleri 

Yoğunluk 
(g/cm

3
) 

Ergime 
Sıcaklığı ( 

o
C) 

Toz 
Boyutu(µm) 

3.21 2545 ˂44 

 

AA7075 alüminyum alaşımına ait tozlar ağırlıkça %5 
Al2O3, %5 SiC ve %5 Al2O3/SiC seramik takviyeleri ile 
hazırlanarak 3 eksenli Turbula cihazında 30 dakika 
boyunca karıştırılmıştır. Hazırlanan toz karışımları, 
250MPa-875MPa presleme basıncı olarak test edilmek 
suretiyle, belirlenen uygun presleme basıncı olarak 700 
MPa altında preslenmiştir. Preslenen numunelerin kütle 
tespiti ve hacim hesabı kullanılarak, deney 
numunelerinin sinterleme öncesi ve sonrası yoğunluk 
değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra preslenen 
numuneler, 600°C sıcaklıkta 1 saat süre ile 
sinterlenmiştir. Sinterleme sonrası standart metalografik 
işlemler uygulanmıştır. Numuneler, Keller çözeltisi ile (1 
ml HF, 1,5 ml HCl, 2,5ml HNO3, 95 ml H2O) 
dağlanmıştır. Dağlanmış hibrit/kompozit numunelerin 
mikroyapı incelemeleri için optik mikroskop 
kullanılmıştır. Son olarak deney numunelerinin brinell 
sertlik ölçümleri ile pin-on disk cihazı kullanılarak, 10N, 
500 rpm dönme hızı ve 1000-1500 ve 2000 aşınma 
mesafesinde ağırlık kayıpları tespit edilmiştir.   

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma 
 

Presleme ve sinterleme işlemleri sonrası, AA 7075 
alüminyum alaşımı, kompozit/hibrit numunelerin 
sinterleme sonrası yoğunluk ölçümleri Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Herhangi bir takviye elemanı içermeyen 
AA7075 alüminyum alaşımının yoğunluğu, takviye 
malzeme içeren numunelere göre daha düşük çıkmıştır. 
Sinterleme sonrası çoğunlukla takviye malzemeli 
numunelerde yoğunluk değerleri azalmış ve takviye 
malzemesine göre en az yoğunluk değeri ise SiC 
takviyeli numunede meydana gelmiştir. 

 

Şekil 1. Numunelerin yoğunluk ölçümü 

 
 AA7075 alüminyum alaşımı ve seramik parçacık 
takviyeli hibrit/kompozit deney numunelerinin 
sinterleme işlemi sonrası mikro yapı görüntüleri 

sırasıyla Şekil 2’te verilmiştir. Şekil 2’ te verilen AA7075 
alüminyum alaşımının sinterleme sonrası mikro yapı 
görüntüsü incelendiğinde, sinterleme işleminin 
tamamlandığı, gözenek-tane yapısı etkileşimi ile tane 
birleşme mekanizması açısından tanımlanabilir. Tane 
sınırlarında meydana gelen üçlü tanelerinin birleşim 
noktalarında yer alan küresel veya küresele yakın 
morfolojilerinin sergilendiği gözenek oluşumları [7], 
sinterleme pratiğinin anlaşılması ve tane yapısı-
gözenek etkileşimi bakımından oldukça önemlidir. Bu 
malzeme için de sinterleme işleminin etkinliği açık bir 
şekilde görülebilmektedir. Şekil 3’de farklı takviye 
malzemelerine sahip hibrit/kompozit numuneler 
verilmiştir. Şekil 3c’de en fazla gözeklilik ve en az 
ıslanmanın olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Sinterlenmiş AA 7075 mikro yapı görüntüsü 

 

 

Şekil 3. AA 7075 matrisli seramik parçacık 

hibrit/kompozit malzemelerin mikro yapı görüntüleri;  
(a) %5 Al2O3, (b) %5 SiC (c) %5 Al2O3-SiC 

 

a 

b 

c 
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Şekil 4. Deney numunelerinin sertlik değerleri 

Sinterleme işlemi sonrası AA 7075 metal matris ile 
seramik faz parçacık takviyeleri ile üretilen kompozit 
deney numunelerinin brinell sertlik sonuçları Şekil 4’ de 
verilmiştir. Sinterlenmiş numunelerin sertlik değerleri 
incelendiğinde, AA 7075 alüminyum metal matrisine 
ilave edilen seramik faz AA7075’in sertlik değerini 
artırmıştır. Mobasherpour ve arkadaşlarının yaptıkları 
bir çalışmada benzer şartlar altında seramik takviye 
malzemesinin ile sertlik değerinde artışın meydana 
geldiğini tespit etmişlerdir [8]. AA7075 alüminyum 
alaşımına kıyasla en fazla artışın meydana geldiği 
%5Al2O3-SiC takviye sahip hibrit kompozit numunede, 
sertlik değerinin yaklaşık olarak %19 artışla 
gerçekleştirmiştir. 
 

 
Şekil 5. Farklı Kayma mesafelerinde ağırlık kaybı 

 
Şekil 5’de AA7075 alüminyum alaşımı ve ağırlıkça %5 
oranına sahip faklı seramik takviyeli hibrit/kompozit 
numunelerin farklı aşınma mesafelerinde ağırlık 
kayıpları gösterilmiştir. Genel olarak artan kayma 
mesafesi ile ağırlık kayıplarının artış gösterdiği tespit 
edilmiştir. En fazla ağırlık kaybı AA7075 ‘de meydana  
gelirken, 2000 metre kayma mesafesinde en az ağırlık 
kaybı %5 Al2O3-SiC hibrit kompozit numunesinde 
meydana gelmiştir. Kumar ve arkadaşının [9] başka bir 
hibrit kompozit malzeme üzerine yaptığı çalışmada, 
aşınma kaybı takviye malzemesiz AA7075’den daha iyi 
sonuçlar elde etmiştir.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Şekil 6. Deney numunelerinin aşınma sonrası SEM 

görüntüleri;  
a) AA 7075, b) Al2O3 c) SiC d) Al2O3 –SiC(Hibrit) 

 
Şekil 6’ da ise AA7075 alüminyum alaşımı ve parçacık 
takviyeli hibrit/kompozit numunelerin aşınma 
sonucunda yüzeyinde meydana gelen deformasyon 
görüntüsüne ait SEM görüntüleri verilmiştir.   

 

Şekil 6’ da verilen aşınma sonrası SEM görüntü 
yüzeyleri incelendiğinde, tek faz seramik takviyeli 
numunelere kıyasla çift takviyeli hibrit kompozit 
malzemesinde, daha az deformasyonun meydana 
geldiği tespit edilmiştir.  
 
 

                Aşınma Yönü a 

b 

c 

d 
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4. Sonuçlar 
 
AA 7075 toz metal matris yapısında ağırlıkça %5 olan 
Al2O3 ,SiC ve Al2O3-SiC seramik faz parçacık takviyesi 
ile üretilen kompozit malzemeler bakımından, aşağıdaki 
elde edilen sonuçlar özetlenebilir; 
Sinterleme sonrası, deney numunelerinin yoğunluk 
değerlerinde bir azalma olduğu belirlenmiştir. 
En yüksek sertlik değeri, AA7075matrisli %5Al2O3-SiC 
parçacık takviyeli hibrit kompozit numunede, AA 7075 
alaşımına kıyasla %19 artış meydana gelmiştir. 
Sürtünme katsayısı ile ağırlık kaybının ters orantılı oldu 
tespit edilmiş. Takviye malzeme ilavesi ile malzemede 
aşınma kaybı azalmıştır. 
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Özet 

Bu çalışmada bilyeli dövme ve mikro ark oksidasyon 
işleminin farklı hadde hızlarında haddelenmiş %0,5La 
ilaveli saç AZ31 Mg alaşımının korozyon direncine 
etkisi incelenmiştir. 4,7 m/dk hadde hızında 
haddelenmiş malzemenin 10 m/dk hızına göre yapılan 
yüzey işlemleri sonrasında daha yüksek yüzey 
pürüzsüzlüğü değerlerine sahip olduğu görülmüştür. 
168 saat boyunca korozyon hızının ilk saatlerde 
kaplama özelliğine göre sonraki saatlerde esas 
malzemeye göre değiştiği görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Bilyeli Dövme, Mikro ark 

oksidasyon, AZ31, La, Sıcak haddeleme, Korozyon 
Direnci. 

1. Giriş

Mg alaşımları sahip oldukları düşük yoğunluk ve yüksek 
mukavemetleri nedeniyle özellikle otomotiv ve uzay 
sanayisinde dikkat çekmektedir [1]. Buna rağmen HCP 
(hegzagonal sıkı paket yapı) Mg alaşımlarının kolay 
şekil almasını azaltmaktadır ve saç Mg ürünlerinin 
rekabet gücünü zayıflatmaktadır [2]. Nadir toprak 
elementlerinin AZ31 Mg alaşımının şekil alma 
kabiliyetini arttırdığı bilinmektedir [3]. Diğer yandan Mg 
alaşımlarının korozyon dirençleri zayıftır. korozyon 
direncinin iyileştirilmesine yönelik kaplama ve 
alaşımlandırma revaçtadır [4-5]. Bunun yanında bilyeli 
dövme gibi işlemler ile malzeme yüzeyinde gerilim 
oluşturularak Mg alaşımlarının mekaniksel yönden 
özelliklerini geliştirmek istenmektedir [6]. Ayrıca mikro 
ark oksidasyon işlemi korozyon direncini mükemmel 
geliştirmektedir [7]. Literatürde sadece bilyeli dövme 
işlemi görmüş ya da sadece MAO işlemi uygulanmış 
AZ31 Mg alaşımları bulunmaktadır[4-6]. Bu çalışmanın 
amacı saç AZ31 Mg alaşımının hem La ilavesiyle hem 
de bilyeli dövme ve MAO uygulamaları ile korozyon 
direncini geliştirmektir. Bunun yanında hadde 
parametrelerinden hadde hızının nihai sonucu nasıl 
değiştirdiği araştırılmıştır.  

2. Deneysel Çalışmalar

%0,5La (ağ.ol) içeren AZ31 Mg alaşımları düşük 
basınçlı kokil kalıba döküm yöntemi kullanılarak 
üretilmiştir. Argon gazı korumalı ortamda saf Mg 
alaşımları 750°C’de 1 saat boyunca ergimeye 
bırakılmış ve sonrasında La-Mg mastar alaşımı potaya 
ilave edilerek alaşımlandırma gerçekleştirilmiştir. SF6-
CO2 karışımlı koruyucu atmosfer ortamında alaşım 2 
atm basınç verilerek 350°C’de ısıtılmış paslanmaz çelik 
36x36x200mm ebatlarındaki kokil kalıba aktarılmıştır. 
Kalıplarda soğumaya bırakılan alaşımlardan hadde 
öncesi homojenleştirme işleminde kullanılmak üzere 
36x12x80mm ebatlarında kütükler kesilmiştir. 400°C’de 
24 saat boyunca homojenleştirilen kütüklerin yüzeyleri 

800’lük zımpara kağıtları ile zımparalanmış ve haddeye 
hazır hale getirilmiştir. Hadde öncesi 400°C’de 30 dk. 
boyunca bekletilen numuneler toplam 5 pasoda 12 mm 
et kalınlığından 2 mm et kalınlığına ininceye kadar 
400°C hadde sıcaklığında ezilmiş ve son paso sonrası 
havada soğumaya bırakılmıştır. Bu çalışmada hadde 
parametreleri paso başına % kesit daralması %15 ve 
hadde hızı 4,7 m/dk ve 10 m/dk. şeklindedir. Kullanılan 
hadde tezgahının merdaneleri 110mm çapında 
paslanmaz çeliktir. Hadde işleminde herhangi bir 
yağlayıcı kullanılmamıştır. Bilyeli dövme işlemi AISI 
1070 standartına göre en fazla 8 bar hava basıncı 
verilerek önceden yüzeyi 1200’lük zımparadan 
geçirilmiş saç malzemelere Z850 metal bilyeleri 
kullanılarak TAB firması bilyeli dövme makineyle 20 dk 
süresiyle gerçekleştirilmiştir. Bilyeli dövme işlemi 
sonrası numunelerin yüzeyi alkolle temizlenmiş ve 
kurulanmıştır. Mikro ark oksidayon işlemi 25x25x12 mm 
boyutlarındaki önceden 1200’lük zımparaya kadar 
zımparalanmış ve ultrasonik temizleme cihazı ile 
temizlemiş numunelere 4g/lt sodyum silikat, 1g/lt 
potasyum hidroksit ve 3g/lt disodyum hidrojen fosfat 
içeren 4lt lik saf su ortamında 85mA/cm

2
 akım

yoğunluğunda 250 Hz frekansında 5 dk boyunca 
gerçekleştirilmiştir. 2 mm saç malzemelere 168 saat 
boyunca %3,5 NaCl çözeltisinde daldırma korozyon 
testi uygulanmıştır. Korozyon testi sonrası numunelerin 
korozyon atıkları kromik asit çözeltisi kullanılarak 
arındırılmıştır ve sonrasında alkolle kurutularak ağırlık 
kaybı 0,0001 hassasiyetli terazi kullanılarak 
ölçülmüştür. Korozyon testi öncesi ve sonrası SEM 
(Carl Zeiss Ultra Plus Gemini Fesem) vasıtasıyla 
numunelerin mikro-yapı görüntüleri alınmıştır. Ayrıca 
XRD (RIGAKU Ultima IV) kullanılarak ikincil fazlar 
hakkında bilgi edinilmiştir. Numunelerin yüzey 
pürüzsüzlüğü ISO 1997 standartına göre ölçülmüştür 
(Mitutoya Surftest SV-2100M4).  

Çizelge 1. Kullanılan Alaşımın Kimyasal Bileşimi 

Al Zn Mn La Mg 

3,11 1,06 0,23 0,54 Kalan 

3. Sonuçlar

3.1. Mikroyapı Sonuçları 

3.1.1. SEM 

Şekil 1’de görüldüğü üzere MAO işlemi sonrası 
numunelerin yüzey morfolojisi ve kesit görüntüleri 
farklılık içermektedir. Buna rağmen MAO işleminin tipik 
kaplama özellikleri örneğin farklı boyutlarda adacıklar 
ve bu adacıkların üzerinde oluşmuş farklı çaplarda 
mikro gözenekler görüntülerden elde edilmiştir. MAO 
esnasında erime ve hızlı katılaşma gözeneklerin 
dairesel şekilde olmasını sağlamaktadır. 4,7 m/dk 
hadde hızında haddelenmiş numunenin daha dar çaplı 
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mikro gözeneklere sahip olduğu fakat bunların 
adacıklarda daha yoğun oluştuğu görülmektedir. Buna 
rağmen 10 m/dk hızında haddelenmiş malzemenin 
daha iri çaplarda gözeneklere sahip olduğu fakat 
bunların adacıklar üzerinde daha az sayıda dağıldığı 
görülmektedir. 
 

4,7 SP-MAO 10 SP-MAO 

  

  
 

Şekil.1. SEM görüntüleri 

 
Kesitten alınan görüntüler bize 4,7 m/dk hızında 
haddelenmiş malzemenin uniform olmayan şekilde 
kaplandığını buna rağmen 10m/dk hızında kaplamanın 
daha uniform olduğu görülmektedir.  

 
3.1.2. XRD 
 
MAO ile kaplanmış 4,7 m/dk hadde hızında 
haddelenmiş malzemenin XRD sonuçları Şekil 2’de 
verilmiştir. Kaplamanın MgO ve MgAl2O4 fazlarını 
içerdiği görülmektedir. 

 
 
Şekil 2. MAO kaplanmış 4,7 m/dk hızında Haddelenmiş 
Malzemenin XRD patörnü. 
 

3.1.3 Yüzey Pürüzsüzlüğü 
 
Şekil 3’den görüleceği üzere kaplama sonrası 
numunelerin yüzey görüntüleri benzerdir. Buna rağmen 
yüzey pürüzsüzlüğünün 10 m/dk hadde hızında 
haddelenmiş malzemede daha düşük olduğu 
görülmüştür. 

 

4.7 SP-MAO 10 SP-MAO 

3,46 2,32 

  

  
 
Şekil 3. İncelenen malzemelerin yüzey özellikleri. 
 

 
3.2. Korozyon Deneyleri 
 
3.2.1. Daldırma Testi  

 
Daldırma testi sonuçları Şekil 4.’de görüleceği üzere ilk 
40 saate 10 m/dk hadde hızında haddelenmiş 
malzemenin korozyon hızı 4,7 m/dk olanına göre daha 
hızlıdır fakat 40 saatten sonra korozyon hızı 4,7m/dk 
numunesinde daha çok artmıştır. İlk 40 saat korozyon 
hızı kaplamanın etkisi altındadır. Buna rağmen sonraki 
saatlerde korozyon hızını esas malzemenin özellikleri 
etkilemiştir. 

 
Şekil 4. %3,5 NaCl ortamında 168 saat boyunca 
korozyona uğramış numunelerin korozyon hızları. 
 
Korozyon hızı ve MAO kaplama arasındaki ilişkiyi 
kaplanın sahip olduğu gözeneklerin çapı ve sayısı 
belirlemektedir. Ne kadar çok veya geniş çaplı gözenek 
var ise korozyon eğilimi de o kadar hızlıdır. Burada 10 
m/dk hızındaki haddelenmiş malzemenin geniş çaptaki 
gözeneklerinin ilk 40 saatteki korozyon hızının yüksek 
olmasına neden olduğu düşünülmektedir. Buna rağmen 
yüksek hızlarda haddelenmiş malzemelerin daha az ikiz 
ayrıca daha fazla yeniden kristalleşmiş taneler içerdiği 
bilinmektedir. İkizlenmelerin sahip oldukları farklı 
gerinim bölgeleri nedeniyle korozyon direncini olumsuz 
etkilediği bilinmektedir. Buna rağmen yeniden 
kristalleşen tanelerin daha çok tane sınırı ve daha az 
dislokasyon yoğunluğu içermeleri korozyon direncine 
katkı sağlamaktadır [8]. Korozyon direncinin 40 saat 
sonrası 4,7 m/dk parametresine sahip malzemede daha 
zayıf olmasının nedeni buna dayandırabilir. 
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3.2.2. Korozyon Sonrası  
 
Korozyon deneyi sonrası malzemelerin yüzeylerinden 
resim ve SEM görüntüleri alınmış ve Şekil 5’te 
verilmiştir. Hem Makro resimlerden hem de SEM 
görüntülerinden görüleceği üzere 4,7 m/dk hadde 
hızında haddelenmiş malzemenin daha derin ve geniş 
korozyon çukurlarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

 

4.7 SP-MAO 10 SP-MAO 

 
 

  
  
Şekil 5. Korozyon deneyi sonrası SEM incelemeleri. 

 
Şekil 6’dan görüleceği üzere kaplama malzemesinde 
Mg, O ve Al elementleri varlığını korumaktadır. Buna 
rağmen esas malzemeye doğru ilerledikçe Mg daha 
baskın olmakta ve O ve Al eksini yitirmektedir. 
Korozyon esnasında muhtemelen malzeme yüzeyinde 
oksitlenme oluşmakta ve Al ve Mg ile bileşim 
oluşturmaktadır. 

 

4.7 SP-MAO 

 

 
Şekil 6. Korozyon deneyi sonrası kesitten esas 
malzemeye kadar olan çizgisel EDS analizi. 

4. Genel sonuçlar 
 
%0,5La ilaveli AZ31Mg alaşımının 4,7m/dk hadde 
hızında haddelenmiş malzemesinin 10 m/dk hadde 
hızında haddelenmiş malzemesine göre ilk 40 saatte 
korozyon direnci sahip olduğu dar çaplı mikro 
gözenekler nedeniyle daha yüksek olduğu fakat 40 saat 
sonrası esas malzemenin içerdiği ikizlenmeler 
nedeniyle korozyon direncini kötüleştiği sonucuna 
varılmıştır.  
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Abstract 
 
Application of microfluidic methods to manipulation of 
model organisms and cells has been proven to be 
useful for bioanalysis. By providing three-dimensional 
(3D) imaging of biological structures, rotational 
manipulation can reveal hidden genetic, cellular and 
structural details that are vital in small organism 
phenotyping, screening and microsurgery. Rotational 
manipulation of cells and a small model organism C. 
elegans has been previously demonstrated using 
microfluidic methods. Even though C. elegans is a 
valuable model organism for elucidating the molecular 
mechanisms underlying human diseases, more 
complex vertebrates such as zebrafish has been 
increasingly utilized in drug testing and disease 
modeling. Zebrafish within its first days of post 
fertilization has a transparent body that makes it 
convenient for optical imaging for structural and 
morphological analysis. 3D rotational manipulation of 
zebrafish larvae up to one week of post fertilization can 
enable through visual inspection of the whole organism 
that is critical in high density drug testing and 
screening. In this paper, an acoustofluidic based 
method is demonstrated for controlled rotation of 
zebrafish larvae inside millimeter scale channels. 
Fluidic channels are fabricated using 
polydimethylsiloxane (PDMS) replica molding method. 
The mold is fabricated using CNC milling of thin 
aluminum slabs. Fluidic devices are heat cured and 
plasma bonded on 150 micrometer thick glass slides, 
and a piezo element transducer is glued next to the 
channel. Acoustic vibrations are generated and applied 
to the fluidic channel through the glass slide in order to 
generate acoustic streaming flows inside the fluid 
media. Rotational manipulation of the zebrafish 
samples has been achieved through these streaming 
flows. This method is the first report to realize 
controlled on-chip rotation of millimeter-size samples 
using acoustofluidic approach.  
Keywords: acoustofluidics, rotational manipulation, 

zebrafish 
 

1. Introduction 
 
Model organisms are widely used in disease modelling 
and drug testing [1]–[3]. Zebrafish has been chosen as 
a suitable and beneficial model for testing a variety of 
pharmaceutical chemicals by Food and Drug 
Administration of USA. Zebrafish has various biological 
pathways common with humans which makes it 
suitable for designing and testing chemicals on 
zebrafish for disease prevention in humans [4], [5]. 
There are also many structural similarities. For 
example, heart of zebrafish has chambers, and eyes 
has retinal tissue similar to the ones in humans [6], [7]. 
Observation and detail study of model organisms like 
zebrafish require accessible microscopy imaging 

capabilities. Conventional 2D optical microscopy is 
limited when in plane imaging is required and 
overlapping structures exist [8], [9]. Confocal laser 
scanning microscopy offer 3D imaging but require post-
processing and expensive microscopy setups that most 
of the small labs cannot afford. Therefore, there is a 
need for an affordable and easy-to-use system that can 
allow simple 3D positioning of zebrafish samples for 
imaging under optical microscopy.  

Various methods are used to generate rotational 
manipulation of samples from single cells to millimeter 
size samples [10]–[12]. While optical, magnetic and 
dielectric tweezer-based methods have been shown to 
generate controllable rotational manipulation, they are 
limited due to laser damage to biological samples, 
magnetic labeling, and sample and medium 
polarizability requirements, respectively [13]–[15]. 
Acoustofluidics[16]–[22] (fusion of acoustics and 
microfluidics) has been used to manipulate biological 
samples with the label-free, biocompatible, and simple 
device operation characteristics. In this work, controlled 
rotation of zebrafish samples is demonstrated using 
acoustofluidic manipulation inside fluidic chips.  
 

2. Materials and Methods  
 
Polydimethylsiloxane (PDMS) based fluidic devices 
were prepared using replica molding and soft-
lithography methods. Briefly, for the mold fabrication, 
an aluminum slab of 5mm thickness and 55 mm x 65 
mm dimensions was CNC machined with an 0.5 mm 
cutting bit. The channels in the mold had 1 mm x 1 mm 
x 15 mm dimensions. After the mold surface was 
treated with CRC 03300 Silicone Mold Release Spray 
for easy release, PDMS resin and curing agent 
(Sylgard 184, Dow-Corning, USA) was mixed in a ratio 
of 10:1 and poured onto the aluminum mold. Then, the 
liquid PDMS solution was heat cured at 65 °C 
overnight. Once cooled to room temperature, the cured 
PDMS was released from the mold, and cut into 
individual devices. LAter, inlets and outlets of the fluidic 
channels were punched in using a disposable biopsy 
bunch (Harris Uni-Core 0.75 mm, USA). The fabrication 
process is schematically shown in Figure 1. For the 
assembly of the acoustofluidic device (Figure 2a), each 
fluidic channel was bonded on a thin glass slide of 150 
micrometers thickness (48404-454, VWR, USA).  For 
this, both the PDMS surface and the mold surface were 
treated with plasma for 15 seconds and kept in a 65 °C 
oven overnight. Later, a piezo element transducer (81-
7BB-27-4L0, Murata Electronics, Japan) was bonded 
next to the fluidic channel using a 5-minute epoxy 
(G14250, Devcon, USA). Finally, for the fluid and 
sample injection, tubes made of polyethylene 
(10793527, Smith’s Medical, USA) was pushed into the 
inlets and outlets of the devices.  

For the device operation, piezo transducers were 
driven by (AFG3011, Tektronix, USA) using an RF 
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amplifier (25A250A, Amplifier Research, USA). 
Samples were infused inside the fluidic channel using a 
syringe pump (Harvard apparatus, USA). All the 
experiments were conducted under an inverted 
microscope (TE-2000U, Nikon, Japan) and images and 
videos were recorded using a CCD camera (CoolSNAP 
HQ2, Photometrics, USA). Image analysis was done by 
using ImageJ. 

 
Figure 1. (a-d) Fabrication steps of the PDMS devices 

are schematically shown. CNC machined aluminum 
mold is placed inside a container, and liquid PDMS 

mixture is poured in. After heat curing, PDMS becomes 
solid and is being peeled off from the mold. 

 
 

 
Figure 2. (a) Schematic depiction of the fluidic device. 

(b) Acoustic streaming profile at ~86 kHz inside the 
fluidic device is shown through streak images from a 

recorded video using florescent microscopy. 10 
micrometer dimeter fluorescently labeled polystyrene 
beads are used to visualize the streaming flows. The 

scale bar is 250 micrometers. 

 

3. Results and Discussion 
  
To test the effect of the acoustic vibrations in the fluid 
inside the channel, the piezo transducer was driven at 
various frequencies starting from 5 kHz up to 100 kHz. 
Amplitude of the sine wave was set to 30 VPP (volts 
peak-to-peak). From the impedance analysis. The 
transducer used was found to show lower impedance 
and therefore resonance oscillations at around 5 kHz 
and at around 90 kHz predominantly.  In the 
experiments, around 86 kHz applied frequency, two 
out-of-plane streaming vortices were observed inside 
the fluidic channel (Figure 2b). For certain frequencies 
less uniform and chaotic streaming behavior was 
observed. Streaming flows in the acoustic systems 
occur due to the viscous attenuation of the acoustic 
energy in a fluid domain.    

To better understand the reasoning behind the 
uniform streaming rolls inside the fluid channel, eigen 
frequencies and vibration modes of the glass slide was 
studies as a function of the vibration frequency. For 
this, 150 micrometer thick glass slide with 20x60 mm 
dimensions were used as in agreement with the 
experimental dimensions. Two ends of the glass slide 
were fixed for the simulations. Among various modes, a 
symmetric mode was observed that is not changing in 
intensity along the width of the glass slide at 83347 Hz 
which is close to the working frequency of the device to 
obtain the out-of-plane streaming rolls (Figure 3).  

 
 

Figure 3. Numerical study of the vibration modes of 

glass slides. 
 
 
Using the out-of-plane streaming flows generated 
through acoustic actuation of the fluidic device, 5 days 
post fertilization (dpf) old, fixed zebrafish samples were 
rotated on-chip and imaged under the inverted optical 
microscope as shown in Figure 4. In Figure 4a, the 
dorsal-ventral view of the zebrafish sample was 
available which limits the clear observation of the 
cellular and morphological structures hidden. As the 
sample was rotated slowly (Figure 4b-e), spots located 
on the head surface of the sample became observable. 
Using this method presented here, It is possible to 
rotate the sample continuously while recording a live 
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video or rotate-stop-image the sample by applying 
pulses of acoustic actuation.  

 
 

Figure 4. (a-e) Rotational manipulation and imaging of 

a 5 days port fertilization zebrafish using acoustic 
actuation. Scale bar is 250 micrometers. 

 

 
Figure 5. Analysis of rotation angle as a function of the 

applied acoustic pulse width ranging from 30 
milliseconds to 90 milliseconds. Error bars represent 
standard deviation of repeated experiments (n=5). 

 
For the analysis of the rotation angle, varying width 

of acoustic excitation pulses were applied to the device. 
As the duration of the pulse increased, the rotation 
steps that were measured in degrees increased. From 
the experimental analysis, it was found that the position 
of the angle can be adjusted with ~7 degrees steps. 
Due to the low Reynolds number on the order of 10 in 
the fluidic device, the laminar flow characteristics and 
viscous dumping enabled rapid stop of the sample once 
the acoustic actuation was ceased.  

 

 

4. Conclusion 
 
Herein, on-chip 3D rotational manipulation and imaging 
of zebrafish samples using acoustic actuation is 
demonstrated for the first time. Compared to the 
magnetic, optic and electric field driven manipulation, 
acoustic approach is independent of the magnetic, optic 
and electrical properties of the sample under 
investigation. With these advantages, simple and 
controlled rotation of the 5 dpf zebrafish samples 
enabled observation of the morphological features of 
the sample that were not accessible to optical imaging 
otherwise. This method can be potentially applied in 
drug-testing and chemical screening experiments done 
using zebrafish samples. Further improvement of the 
device can easily enable parallel operation to achieve 
rotation of multiple samples at once. The method 
presented here can be a valuable tool in biological and 
medical studies.  
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Abstract 
 

 

This study shows the effect of Zn nanoparticles on 
mechanical properties of epoxy nanocomposites. 
Epoxy nanocomposites were prepared by adding Zn 
nanoparticles in different ratios (0.5, 1, 1.5 %) by weight 
to epoxy resin. Zn nanoparticles were incorporated to 
the epoxy matrix using an ultrasonic homogenizer The 
mechanical properties of the prepared nanocomposites 
were investigated and the maximum value for 
maximum tensile strength in the addition of 1% Zn 
nanoparticle was 87.68 MPa. The tensile strength was 
increased by 13,23% in nanocomposite reinforcement  
with 1 wt.% Zn nanoparticle compared to the neat 
epoxy. It was observed that mechanical properties 
increased significantly compared to neat epoxy in the 
nanoparticle added epoxy resin The damage surfaces 
of the nanocomposites were examined by SEM and the 
effect of particle addition on the fracture behavior was  
investigated.  
Keywords: Zn Nanoparticle, Epoxy Resin, Tensile 

Test, Mechanical Properties, SEM 
 

1. Introduction 
 
Nowadays polymeric materials and nanoparticles are 
used in wide variety of engineering applications [1].The 
nano-size properties of the materials are different and 
generally superior to the properties of the same 
material in macro size. Nanocomposites are materials 
containing nanoscale sized particles dispersed in the 
matrix consisting of one or two components and 
features such as superior mechanical properties, 
electrical conductivity, permeability reduction, fire 
resistance, thermal stability, chemical resistance, 
surface appearance.. Composite materials will be able 
to reveal the desired properties if the appropriate 
components and production method is selected [2]. 
Polymer matrices, especially of composite materials, 
have a strength as well as high strength but have a 
fragile structure. Diglisidyl Ether Bisphenol A (DGEBA), 
developed in 1960, is an epoxy resin widely used by 
most researchers. Moreover, due to its superior 
mechanical properties, high adhesion strength and 
good chemical / thermal resistance, it is widely used in 
the production of composite materials, engineering 
adhesives and coating materials for applications in 
aircraft, marine and automotive industries [3]. Improving 
the mechanical properties of the matrix in nanoparticle 
reinforced composites is important in this respect. In 
this context, with the development of nanotechnology to 
improve the mechanical properties of the matrix, 

nanocomposites are produced with nanoparticles of 1 - 
100 nm diameter[4].There are several works  for 
investigate of nanoparticles effect on mechanical 
properties of epoxy resin [5-7]. The aims of this study is 
the effect of various weight ratios of Zn nanoparticle 
(0.5, 1, and 1.5 % wt) additions on the mechanical 
properties of Diglisidil Eter Bisfenol A (DGEBA) epoxy 
resin has been investigated. 

 

2. Material and Method 
 
Diglisidil Eter Bisfenol A (DGEBA) epoxy resin used as 
matrix in the study; It is the MGS L160 laminating resin 
of Hexion brand and its viscosity is 700-900 mPa · s. 
Curing was carried out by hexion branded MGS H160 
hardener and viscosity is 10-50 mPa·s.Zinc (Zn) 
nanoparticles have 60-70nm diameter and it has high 
purity as a 99,9%. Epoxy/nanocomposite preparing 
process had given in Fig. 1. 
 
Nanoparticles that are not well distributed in the epoxy 
matrix can give undesirable results which are called 
agglomerates which negatively affect their mechanical 
properties [8]. This information is taken into 
consideration when selecting additional amounts of Zn 
nanoparticle. Zn nanoparticle was mixed with epoxy 
resin in ultrasonic homogenizer 4 times in ice bath for 
10 min each time. The epoxy resin was then mixed 
again mechanically in the mechanical stirrer for 10 
minutes by adding a hardener to the epoxy resin, 
followed by degassing in the vacuum oven. The molds 
prepared according to the dimensions of the tensile test 
specimens specified in ASTM D638-14 standard were 
poured from each parameter by 5 units. In the final 
stage, the curing process was applied at 22

o
C for 24 

hours and post-curing at 80
o
C for 15 hours. Tensile 

tests were carried out in the universal tensile test 
device (SHIMADZU) at a constant speed of 2 mm / min 
in accordance with ASTM D638 tensile test standard. 
The number of repeats of the experiment was chosen
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Figure 1. Producing of nanocomposites samples for tensile test. 

 
as five. The fracture surfaces of the neat epoxy and 
epoxy/Zn nanocomposites were investigated by 
scanning electron microscopy (SEM) with a Hitachi–SU 
1510 microscope. All samples surfaces was coated 
with gold before SEM scanning. 

 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Tensile Test Results 

 
The maximum tensile strength, tensile elongation and 
toughness datas obtained by tensile tests are shown in 
Fig. 2. Table 1 shows the comparisons of the 
mechanical properties of the zn nanoparticle reinforced 
epoxy nanocomposites and the control specimen 
produced from neat epoxy. 

 

 
Figure 2. Mechanical properties of neat epoxy and 

epoxy/nanocomposites - tensile stress. 

When the samples were examined, the maximum value 
for the highest tensile strength occurred in the sample 
with 1% by weight Zn nanoparticle added with 13.23% 
increase compared to pure epoxy. There was a steady 
increase in strength by increasing the rate of 
nanoparticle addition by weight, but a slight decrease 
after this value. The lowest tensile strength was 
observed in the specimen with 0.53% by weight Zn 
nanoparticle added with 7.33%. It is thought that the 
matrix exhibits the best homogeneous distribution of 
1% by weight, and with this homogeneous distribution, 
the formation of a strong interface with the epoxy matrix 
of the nanoparticles makes a strength enhancing effect. 
However, tensile strength test results of all ratios of Zn 
nanoparticle additives have increased in tensile 
strength when compared to neat epoxy. It is thought 
that the presence of Zn nanoparticles in the epoxy resin 
creates a thermal effect, decreases the free space 
between the macromolecules and increases the cross-
link density and increases the strength of the 
unsaturated bond by increasing the cross-link density. 

When the graphs were examined in terms of static 
toughness values, the best result was obtained from 
the epoxy composite  with 1% Zn nanoparticle addition 
with an increase of 76.81% according to neat epoxy. 
The lowest result was observed in the specimen with 
1% Zn addition with 26.16% increase compared to neat 
epoxy. However, this value has increased as compared 
to neat epoxy. 

The mechanical properties of DGEBA epoxy resin used 
in the study have been investigated in different studies 
and it has been observed that the tensile strengths are 
generally between 50 - 80 MPa. [9-14]. Although there 
is not much study with Zn nanoparticle, it has been  
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Figure 3. Mechanical properties of neat epoxy and 
epoxy/nanocomposites-toughness. 

Table 1 Comparison of  tensile test results of nest 
epoxy and epoxy/zinc nanocomposites. 

Sample 

Name 

Max Tensile 

Stress 

Toughness 

 (MPa) %  (kJ/m
3
) %  

Neat Epoxy 77.43 - 2539 - 

0.5%wt Zn 83.1 + 7.33 4270 + 68.18 

1.0%wt Zn 87.68 + 13.23 4489 + 76.81 

1.5%wt Zn 87.45 + 12.89 3203 + 26.16 
 
found that the addition of particle with ZnO has positive 
effects on the mechanical properties of the matrix and 
the results have reached excellent levels in hybrid 
applications. Although there is not much study with Zn 
nanoparticle, it has been found that the addition of 
particle with ZnO has positive effects on the mechanical 
properties of the matrix and the results have reached 
excellent levels in hybrid applications[5-7, 15]. Halder et 
al (2016) had prepared nanocomposite with nano ZnO 
particle and they were found max increase on tensile 
strength with 2 wt.% nanoparticle addition with 24% 
compared to the neat epoxy system. [6]. Shi et al 
(2009) added 1 wt. % of nano Zn particle in epoxy resin 
matrix and obtained 30% improve at young module [16] 
 
3.2. Morphology of ZnO nanoparticles 

 
The morphologies of fracture surfaces after the tensile 
tests of neat epoxy and epoxy/Zn nanocomposite are 
showed in Fig. 4. Referring to Fig. 4., the mirror region 
in the sample a is generally larger than the  sample b. It 
is seen that the length of the cracks in the  sample b is 
longer when the mist zones are examined. In addition, 
there are differences in the hackle regions of the 
samples. In the plastic deformation zone in the Fig. 4a., 
the brittle fracture surfaces were larger than the Fig. 
4b., whereas in the Fig. 4b. these regions were smaller, 
more frequent and dense. In this case, it can be said 
that in Fig. 4b. absorbs more energy than Fig. 4a. 
 
The crack bending mechanism shown in Fig. 5a. delays 
the cracking progression by tilting the crack path in a 
different direction and increases the toughness in the 
structure by causing more energy absorption before it 
breaks. [6] It is thought that the formation of crack 
bending and crack bending mechanisms increases 
toughness and maximum tensile strength [17]. The pull-

out mechanism is due to the separation between the 
epoxy matrix and the nanoparticle. This mechanism 
results from the weak matrix-nanoparticle interface [11]. 
As the crack expands, the Zn nanoparticles form a 
relatively low interfacial bond with the epoxy and the 
tension increases, causing Zn nanoparticles to pull out 
from the matrix (Fig.5a.). Fig. 5b. shows the localized 
displacement zones observed with the river lines, 
resulting in greater energy absorption prior to the onset 
of the crack and this may halt the crack propagation. In 
addition, the emergence of river lines is associated with 
increased surface roughness and this proves that 
toughness increases as the surface roughness 
increases [18]. 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 4. SEM images of 0.5 wt. % (a) and 1.5 wt. % 
(b) Zn nanoparticle reinforcement of epoxy resin matris 

after tensile tests. 

4. Conclusions 

The homogeneous distribution of Zn nanoparticle in the 
epoxy resin has been made possible by the ultrasonic 
mixing method.  

It has been observed that the Zn nanoparticle additive 
in weight ratios (0.5, 1, 1.5 %) provides an increase in 
maximum tensile strength, stretch elongation and 
toughness properties of epoxy resin.The best result 
seems to be the addition of 1% Zn nanoparticle with 
tensile strength of 87.68 MPa. 
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(a) 

 
(b) 

Figure 5. SEM images of fracture surfaces  after the 
tensile tests a) Crack bending mechanism, river lines b) 

Zn pull-out. 

Mirror, mist and hackle regions on the surface of 
damage show that the change of surface morphology 
with the addition of Zn nanoparticles and mechanical 
properties were observed to have a significant effect. 
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Abstract
 
Conducting polymers have been researched for various 
technological devices including electrochromic devices, 
electromagnetic interference shielding, organic thin film 
transistors sensor devices, organic photodetectors, 
organic light-emitting diodes, organic solar cells, 
corrosion inhibitors, and actuators. Polyaniline has a 
variety of advantages over other conducting polymers. 
They are stable chemically and environmentally. They 
also have a high level of electrical conductivity. It is 
known that electrochemical devices have two main 
components which are electrode materials (anode and 
cathode) and electrolyte (between electrodes). 
Polyaniline electrode and ionic liquid electrolyte are 
used in this study. In this work, the combination of a 
novel electrolyte (a deep eutectic solvent) with 
polyaniline modified electrodes will be presented. This 
work will shed some lights on the interfacial relationship 
between conducting polymers based electrodes and a 
deep eutectic solvent. A study to understand the ion 
exchange dynamics during interaction of electrode 
(polyaniline) and electrolyte (Ethaline) for a long time 
with and without redox reaction is presented here. 
Polyaniline film cannot be evolved with only leaving 
under open circuit because polymer relaxation is 
required a redox reaction. This result displays that the 
polyaniline film in a deep eutectic solvent without redox 
reaction is stable. 
 
Keywords: Coating, Conducting Polymers, Ionic 

liquids, Electrochemistry, Electrodes 
 

1. Introduction 
 
Polyaniline oxidation has benzoid and quinoid forms 
(an oxidized form of benzoid structure), presented in 
Figure 1. Polyaniline is not the same as other 
conducting polymers because polyaniline has three 
different forms. When the degree of oxidation is 
changed, Pernigraniline (a fully oxidized state when x = 
0), emeraldine (a half-oxidized state when x = 0.5) and 
leucoemeraldine (a fully reduced state when x = 1) are 
obtained [1] as illustrated in Figure 1. 
 
Another main difference between polyaniline and other 
conducting polymers such as polythiophene and 
polypyrrole is that the base and salt forms of polyaniline 
can be changed quickly by treatment with an acid. N 
heteroatom of aniline can participate in the 
polymerization of aniline with head to tail configuration.  
 

 
Figure 1: Oxidation states of polyaniline:  pernigraniline 
(x = 0), emeraldine (x = 0.5), leucoemeraldine (x = 1) 

 
As ionic liquids are expected a suitable electrolyte for 
future electrochemical devices [2], they have been 
studied for electrochemical applications. However, the 
combination of conducting polymer electrodes and ionic 
liquid electrolytes are limited in the literature. Therefore, 
more scientific research related to the ionic liquid 
electrolyte in conducting polymer based electrode 
should be performed. 
 
Conventional solutions generally have ions solved in 
molecules. It is known that salts are melted by the 
application of high temperature. Thermally treated salts 
which become liquids are called molten salts or ionic 
liquids. They consist of only ions and there are no 
molecular solvents. A mixture of salts can decrease the 
melting points of ionic liquids as they can form a 
eutectic point. The molten salts which have a low 
melting temperature and become a liquid at room 
temperature, are room temperature ionic liquids [3].  
 
Deep Eutectic Solvents have similar physical properties 
of ionic liquids (high ionic conductivity, wide thermal 
stability, non-flammability, and wide electrochemical 
windows. However, they have some advantages when 
compared to ionic liquids [4]. Deep eutectic solvents 
have inexpensive raw materials, have good 
biocompatibility and simple to prepare. In this work, the 
combination of a novel electrolyte (DESs) with PANI 
modified electrodes will be presented. This work will 
shed some lights on the relationship between 
conducting polymers based electrodes and DESs. The 
focus points of most of the studies conducted to date 
are related to increasing the performance, stability, and 
processability of electrode-electrolyte combinations. 
They have not given significant attention to 
understanding the ion exchange dynamics during 
interaction of electrode (polyaniline) and electrolyte 
(Ethaline).  
 

2. Experimental Section 
 
2.1. Materials 

 
Table 1 shows the list of chemicals, their source, and 
purities which were used in this work. All chemicals 
displayed in Table 1 were directly used without any 
further purification. Monomers were kept in a 
refrigerator (4 °C). Deionized water was used to 
prepare the aqueous solutions 
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Table 1: List of chemicals used during the research 
presented here. 

Compound Application Source Purity 

Choline 
chloride 

Quaternary 
ammonium salt 

Sigma 
Aldrich 

98% 

Ethylene 
glycol 

Hydrogen bond 
donor (HBD) 

Sigma 
Aldrich 

99% 

Aniline 
The monomer of 
the conducting 
polymer 

Sigma 
Aldrich 

99% 

Sulphuric 
acid 

Supporting 
electrolyte and 
film 
characterization 

Fisher 
Chemical 

98% 

Potassium 
chloride 

The electrolyte of 
the reference 
electrode 

Fisher 
Scientific 

99% 

 
The deep eutectic solvent used in this study is Ethaline. 
To form Ethaline, 1 part of choline chloride shown in 
Figure 2a mixed with 2 parts of ethylene glycol [5]. 
They were continually mixed by a magnetic stirrer and 
heated at 50°C (Figure 2b) until a colorless phase (ca. 
30 minutes) was obtained (see Figure 2c). The ions 
forming Ethaline are given in Table 2. After the deep 
eutectic solvent was prepared, they were kept in an 
oven at around 50 °C to minimize water content.  
 

Table 2: The structures of ions formed Ethaline. 

Structure 

 
 

Name Choline Chloride Ethylene glycol 

 
2.2. Equipments 

 
Electrochemical experiments were conducted in a 
three-electrode cell. The working electrode was gold on 
the surface of the AT-cut quartz crystals supplied by the 
International Crystal Manufacturing Co. Ltd. (Oklahoma 
City, USA)  shown in Figure 3.  The counter electrode 
was a platinum flag. Ag/AgCl and Ag wire references 
electrodes were used in aqueous and deep eutectic 
solvent electrolyte respectively. Each film was 
deposited on a new AT-cut quartz crystal working 
electrode to avoid the possible effect of the previous 
film. 
 
The gravimetric and gravimetric data were obtained at 
the same time by using Gamry Instruments eQCM 10M 
connected with Reference 600 potentiostat (Gamry 
Instruments). The validity of the Sauerbrey equation 
was checked with admittance-frequency spectra 
obtained by Hewlett Packard network analysis [6]. One 

surface of AT-cut quartz crystal was exposed to the 
electrolyte.  
 

 
Figure 2: The process of the preparation of Ethaline. a) 
Choline Chloride (white solid) and ethylene glycol; b) 

heating and stirring of the mixture on a hotplate (50°C); 
c)the formation of homogeneous and colorless 

Ethaline. 
2.3. Procedures 
 
Polyaniline modified electrodes were electrodeposited 
potentiodynamically from -0.2 V to 0.95 V vs. a 
reference electrode of Ag/AgCl (saturated KCl) from an 
electrolyte having 0.1 M aniline and 1 M H2SO4 solution 
for seven deposition cycles at the potential scan rate of 
50 mV s

-1
. The surface coverage of the film was 46 ± 1 

nmol cm
-2

. The growth of polyaniline was stopped at -
0.2 V which was the reduced end of the cycle. The 
films, electrodeposited onto 10 MHz polished AT-cut 
gold quartz crystal, was rinsed with deionized water 
and hot Ethaline (at around 50 °C) several times. Prior 
to using QCM data to monitor mass change in a deep 
eutectic solvent by the Sauerbrey equation, the 
admittance spectra were checked to confirm that the 
film was rigid (acoustically thin) for gravimetric analysis.  
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Figure 3: A quartz thickness – shear mode resonator 

which was used as a working electrode. Gold was 
coated on both sides of the quartz. 

 
The polyaniline films were transferred into Ethaline 
electrolyte, to monitor the mass change with and 
without redox switching by using the EQCM. One 
polyaniline film on quartz crystal, whose 
electrodeposition was explained above, was connected 
to QCM in Ethaline electrolyte and left under open 
circuit conditions and the other film, electrodeposited 
with the same conditions, was cycled in Ethaline to see 
the effect of waiting time.  
 

3. Results and Discussions 
 
Various polymerization techniques could be applied to 
obtain polyaniline from aniline monomers such as 
chemical polymerization, photochemically initiated 
polymerization, enzyme-catalyzed polymerization, 
vapor-phase deposition, and electrochemical 
polymerization [7]. However, electrochemical 
polymerization is the most widely used technique to 
deposit polyaniline because desirable properties of 
polyaniline film (structure, surface coverage, and 
properties) can be controlled by altering the conditions 
of electrolyte media and applied potential [8]. 
Polyaniline films were prepared electrochemically in 
acidic aqueous media for this study as explained in 
Section 2. PANI films, prepared from aqueous solution, 
can evolve continuously with cycling in Ethaline. The 
evolution time between thick PANI films and the deep 
eutectic solvent was very long and can take thousands 
of cycles. This is called a “Memory effect” with 
equilibrium [9]. It was observed that polyaniline film 
from the aqueous electrolyte to choline chloride and 
ethylene glycol based electrolyte took a long time to 
reach an equilibrium with electrochemical cycling. It 
was wondered if it can occur because of 
electrochemical cycling of because of the contacting of 
polyaniline with a deep eutectic solvent. To elucidate 
this mechanism, a fresh film whose surface coverage 
46 nmol cm

-2
 (prepared potentiodynamically from -0.2 V 

to -0.95 V with seven cycles at the scan rate of 50 mV 
s

-1
) was deposited and left for long duration in choline 

chloride and ethylene glycol based deep eutectic 
solvent under open circuit conditions where no external 
source of electrons was applied. 
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Figure 4: mass change vs time (Δm vs. t) plots of 
polyaniline film (obtained in aqueous solution) after 

exposure to a deep eutectic solvent at 20 °C ± 2 °C a) 
cyclic polarisation was applied from 0 V to 0.6 V  

immediately after film preparation; b) first 300 seconds 
of polarisation. Film mass changes calculated using 

Sauerbrey Equation (Equ 1). 
 
Before presenting data obtained under open-circuit 
conditions, the mass change of the polyaniline film, 
which was cycled in choline chloride and ethylene 
glycol based ionic liquid immediately after it was 
transferred to the ionic liquid, is presented in Figure 4. 
Before polyaniline was cycled a deep eutectic solvent, 
the films were rinsed with deionized water and with hot 
Ethaline several times to fill voids of polyaniline with the 
deep eutectic solvent. It is known that a deep eutectic 
solvent at high temperature is less viscous [10] than 
low temperature. Therefore, hot Ethaline (at around 50 
°C could remove more water which was accommodated 
during electrodeposition of polyaniline in aqueous 
solution.  
 
Mass decreases immediately initially when polyaniline 
film was quickly cycled in Ethaline (see Figure 4b). The 
mass of the film calculated with Equ. 1 is illustrated in 
the figures. Figure 4 mass change  (mf) as a function of 

time eas calculated from the Saurbrey euation [11] 
 

 

 
 (Equ.1) 

where ρq is quartz density (2.65 g cm
-3

),  νq is wave 

velocity within the crsytal (3.34x10
5
 cm s

-1
), Δfq is the 
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observed resonant frequency shift and fq is the base 
frequanecy (here is around 10 MHz). Sauerbrey 
equation could be applied to small, uniformly distributed 
mass which is adsorbed on gold quartz crystal rigidly. It 
is indeed an extension the mass of the crystal itself. 
This can be valid when the mass (and thickness) of the 
polyanline is much less than the mass of the crystal. 
The negative sign on Eq 1 indicates that an increase in 
frequency causes a decrease in mass. Addition of 1.08 
ng of polyaniline film on Au 10 MHz AT-cut crystal can 
change a frequency of 1 Hz for the quartz crystal 
whose surface area is 0.21 cm

2
 shown in Figure 3.  

 
The mass change was fluctuated until around 110th 
second presented in Figure 4b because of the mass 
change of the polyaniline film is significant after the 
redox reaction between the modified electrode and 
ionic liquid electrolyte. Around 3.7 μg of polyaniline film 
decreased because ions (water from deposition cycling 
and deep eutectic solvent from cleaning process) exits 
from the voids of polyaniline film in order to reach an 
equilibrium.  
 
The mass change of polyanline film, shown in Figure 4, 
was normally not in equilibrium because the mass of 
the film increased from around 300

th
 second to about 

1700
th
 second presented in Figure 4a. This increase 

could be explained that ionic liquids components 
(choline chloride and ethylene glycol) enter and 
accommodate into the polyaniline film. It could be 
concluded that the waiting effect is not significant when 
compared with the applied potential. The total mass 
decrease in the modified electrode was about 2.6 μg 
after 88 000 seconds.  
 
A new film was prepared freshly again with the same 
conditions (explained above) and the newly prepared 
film was left for 88 000 seconds under open circuit 
conditions to calculate the mass change (see Figure 5). 
Figure 4 illustrates that polyaniline mass decreased 
immediately after the redox reaction. However, without 
electrochemical control, it is observed that the mass of 
the modified polyaniline film initially increased about 2 
μg after 10 000 seconds most probably because of 
entrance and accommodation of deep eutectic solvent 
into polyaniline film. The film mass change fluctuated 
after 10 000 seconds) because water molecules and 
Ethaline ions in the voids of polyaniline were 
exchanged with different rate during QCM 
measurement. This fluctuation could be because of the 
temperature change during the measurement because 
the experiment was left at a laboratory for a long time 
and temperature change could cause frequency 
change and hence mass of the quartz can shift. As the 
mass change of the film was observed over 24 hours 
and viscosity differences of ionic liquid electrolyte 
affected the frequency (mass) of the film during 
acquiring QCM data shown in Figure 5.  
 
Cyclic polarisation was started after 88 300 seconds 
and the mass of polyaniline modified gold electrode 
decreased by about 2.2 μg in 300 seconds because 
deep eutectic solvent and the aqueous acidic solution 
was exchanged quickly to reach an equilibrium. It could 
be concluded that polyaniline film cannot be evolved 
with only leaving under open circuit because polymer 
relaxation is required a redox reaction. This results 
elucidated that the stability of the polyaniline film in a 
deep eutectic solvent without redox reaction. 
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Figure 5: Mass change vs. time (Δm vs. t) plots of 
polyaniline film exposed to Ethaline a) under open 

circuit conditions; b) polarisation after 88 300 seconds. 
Film mass changes calculated using Sauerbrey 

Equation (Equ 1). 
  

4. Conclusion 
 
Polyaniline film whose surface coverage 46 nmol cm

-2
 

(prepared potentiodynamically from -0.2 V to -0.95 V 
with seven cycles at the scan rate of 50 mV s

-1
) was 

deposited and left for long duration in choline chloride 
and ethylene glycol based deep eutectic solvent under 
open circuit conditions where no external source of 
electrons was applied. The mass change of the 
polyaniline film, which was cycled in choline chloride 
and ethylene glycol based ionic liquid immediately after 
it was transferred to the ionic liquid, was compared with 
the film directly immersed in Ethaline without 
polarisation. Before polyaniline was cycled a deep 
eutectic solvent, the films were rinsed with deionized 
water and with hot Ethaline (at around 50 °C) several 
times to fill voids of polyaniline with the deep eutectic 
solvent. 
 
Mass decreases immediately at the beginning time 
when polyaniline film was quickly cycled in Ethaline. 
The mass change of the polyaniline film was significant 
after the redox reaction between the modified electrode 
and ionic liquid electrolyte. Polyaniline film decreased 
because ions (water from deposition cycling and deep 
eutectic solvent from the cleaning process) exits from 
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the voids of polyaniline film in order to reach an 
equilibrium. The film prepared freshly again with the 
same conditions was left for 88 000 seconds under 
open circuit conditions lost its mass immediately after 
redox reaction. However, without electrochemical 
control, it is observed that the mass of the modified 
polyaniline film initially increased because of entrance 
and accommodation of deep eutectic solvent into 
polyaniline film. The film mass change fluctuated 
because water molecules and Ethaline ions in the voids 
of polyaniline were exchanged with different rate during 
QCM measurement. This fluctuation could be because 
of the temperature change during the measurement 
because the experiment was left at a laboratory for a 
long time and temperature change could cause 
frequency change and hence mass of the quartz can 
shift. After the cyclic polarisation was started, the mass 
of polyaniline modified gold electrode decreased 
significantly because the deep eutectic solvent and the 
aqueous acidic solution were exchanged quickly to 
reach an equilibrium. It could be concluded that 
polyaniline film cannot be evolved with only leaving 
under open circuit because polymer relaxation is 
required a redox reaction. This results elucidated that 
the stability of the polyaniline film in a deep eutectic 
solvent without redox reaction. 
 

Acknowledgment 
Abdulcabbar Yavuz thanks to the Ministry of National 
Education in Turkey for providing the funding for his 
Ph.D. 
 

5. References 
 
[1] C.O. Baker, X. Huang, W. Nelson, R.B. Kaner, 

Polyaniline nanofibers: broadening applications 
for conducting polymers, Chem. Soc. Rev. 46 
(2017) 1510–1525. 

[2] M. Armand, F. Endres, D.R. MacFarlane, H. 
Ohno, B. Scrosati, Ionic-liquid materials for the 
electrochemical challenges of the future, Nat. 
Mater. 8 (2009) 621. 

[3] T. Welton, Room-temperature ionic liquids. 
Solvents for synthesis and catalysis, Chem. 
Rev. 99 (1999) 2071–2084. 

[4] S. Khandelwal, Y.K. Tailor, M. Kumar, Deep 
eutectic solvents (DESs) as eco-friendly and 
sustainable solvent/catalyst systems in organic 
transformations, J. Mol. Liq. 215 (2016) 345–
386. 

[5] E.L. Smith, A.P. Abbott, K.S. Ryder, Deep 
eutectic solvents (DESs) and their applications, 
Chem. Rev. 114 (2014) 11060–11082. 

[6] A.R. Hillman, S.J. Daisley, S. Bruckenstein, Ion 
and solvent transfers and trapping phenomena 
during n-doping of PEDOT films, Electrochim. 
Acta. 53 (2008) 3763–3771. 

[7] G.G. Wallace, P.R. Teasdale, G.M. Spinks, 
L.A.P. Kane-Maguire, Conductive electroactive 
polymers: intelligent polymer systems, CRC 
press, 2008. 

[8] M. Satoh, K. Kaneto, K. Yoshino, Dependences 
of electrical and mechanical properties of 
conducting polypyrrole films on conditions of 
electrochemical polymerization in an aqueous 
medium, Synth. Met. 14 (1986) 289–296. 

[9] P. Marque, J. Roncali, F. Garnier, Electrolyte 
effect on the electrochemical properties of poly 

(3-methylthiophene) thin films, J. Electroanal. 
Chem. Interfacial Electrochem. 218 (1987) 
107–118. 

[10] Q. Zhang, K.D.O. Vigier, S. Royer, F. Jérôme, 
Deep eutectic solvents: syntheses, properties 
and applications, Chem. Soc. Rev. 41 (2012) 
7108–7146. 

[11] G. Sauerbrey, Verwendung von 
Schwingquarzen zur Wägung dünner Schichten 
und zur Mikrowägung, Zeitschrift Für Phys. 155 
(1959) 206–222. 

 
 
 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

418



INVESTIGATION OF EFFECT OF INJECTED FUEL RATIO ON COMBUSTION 

AND EMISSIONS IN A NATURAL GAS-FUELED STRATIFIED CHARGE DIRECT 

INJECTION ENGINE 

DOĞALGAZLA ÇALIŞAN DİREK ENJEKSİYONLU KADEMELİ DOLGULU BİR 

MOTORDA PÜSKÜRTÜLEN YAKIT ORANININ YANMA VE EMİSYON 

OLUŞUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI  

Müjdat FIRAT
a
, Ömer Faruk AKÇİL

b
, Cengiz ÖNER

b 
a 

Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Elazığ, Türkiye, E-posta: mfirat@firat.edu.tr 
b 

Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye 
 E-posta: omerfarukakcil@gmail.com, mconer@firat.edu.tr 

 

 

Özet 
 
Bu çalışmada direk enjeksiyonlu, kademeli dolgulu ve 
doğalgazla çalışan bir motorda, farklı enjeksiyon 
oranlarının motor performansı ve emisyonları üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Yanma karakteristikleri ve 
emisyon oluşumunun incelenmesi için üç boyutlu 
simülasyon programı ANSYS-Forte 19.0 kullanılmıştır. 
Tüm testler gaz kelebeğinin tam açık konumu için farklı 
enjeksiyon oranlarında (%85-%15, %70-%30, %50-
%50, %30-%70)  yapılmıştır. Çalışma sonucunda, 
yakıtın büyük miktarının birinci enjeksiyonda 
püskürtüldüğü durumlarda (%85-%15, %70-%30) daha 
yüksek silindir içi basınç, ısı  salınım oranı ve yanma 
verimi elde edilmiştir. Ayrıca en düşük CO ve 
yanmamış HC emisyonları da %85-%15 oranında elde 
edilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Direk Enjeksiyon, Sıkıştırılmış 

Doğalgaz (CNG), Kademeli Dolgulu Motorlar, Kirletici 
Emisyonlar 

 
Abstract 
 
In the present study investigates the effect of various 
injection ratio on the performance and emissions of 
stratified charge compressed natural-gas direct 
injection. The three-dimensional simulation program 
ANSYS-Forte 19.0  was  used to investigate the 
combustion characteristic and formation of emissions.  
All tests were occurred under wide throttle open with 
various injection ratio (%85-%15, %70-%30, %50-%50, 
%30-%70).  Results show high in-cylinder pressure, 
heat release rate and combustion efficiency when the 
large amount of fuel is sprayed in the first injection 
(%85-%15, %70-%30). Also, the lowest CO and 
unburned HC emissions is at 85-%15. 
 
Keywords: Direct injection, Compressed Natural Gas 

(CNG, Stratified Charge Engines, Pollutant Emission 
 

1. Giriş 
 
Dünya nüfusun artmasıyla enerji ihtiyacı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu enerji ihtiyacının büyük 
çoğunluğunu ulaşım sektörü oluşturmaktadır. Nüfusun 
artmasına bağlı olarak trafikteki araç sayısı da 
artmaktadır. İçten yanmalı motora sahip olan araçlar 
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu 
enerjiyi fosil kaynaklı yakıtlardan almaktadır. Fosil 

kaynaklı yakıtlar tükenebilir enerji kaynakları sınıfına 
girdiğinden dolayı araçlarda alternatif yakıtların 
kullanımı ve motor verimini artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır[1]. İçten yanmalı motorlar benzin ve dizel 
ile çalışmaya uygun halde imal edilmesine rağmen 
çeşitli motor modifikasyonları ile birlikte LPG ve CNG 
gibi alternatif yakıtlarla çalışabilir hale gelmektedir. 
Alternatif yakıtların kullanıcılar tarafından tercih 
edilmesinin en büyük nedeni yakıt tüketiminin düşük 
olmasıdır. Motor performansını artırmak için yakıt 
sisteminde yapılan değişiklikler ve kullanılan değişik 
yakıtların dışında dolgu sistemi yapısıyla da farklılıklar 
görülmektedir. Bunlar homojen dolgu sistemi ve 
kademeli dolgu sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. 
Homojen dolgu sisteminde yakıt hava ile emme 
manifoldunda karışarak silindir içerisine eşit bir şekilde 
yayılması amaçlanır. Bu sayede silindir içerisinde her 
noktada homojenlik korunmuş olur. Günümüzde birçok 
benzinli motorda homojen dolgulu sistem 
kullanılmaktadır. Kademeli dolgulu sistemlerde ise buji 
bölgesinde stokiyometrik karışım, bujiden uzaklaştıkça 
silindirin diğer bölgelerinde fakir karışım olması 
amaçlanır[2]. Son yıllarda direk enjeksiyonlu benzinli 
motorlar, kademeli dolgulu motorlar ve bu motorlarda 
alternatif yakıt kullanımı üzerine birçok sayısal ve 
deneysel çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmalardan birisinde LPG ile çalışan benzinli bir 
motorda kademeli dolgu uygulanmasını Can [3] 
tarafından incelenmiştir. Çalışmasını deneysel ortamda 
yapıp, benzinli bir motoru alternatif yakıtlardan olan 
LPG ile çalışır hale getirdikten sonra motor silindir 
kapağı, supap ve supap yuvaları ile karışım 
rampasında gerekli modifikasyonları yaparak, silindir 
içerisine alınan karışımın iki kanaldan içeriye kademeli 
olarak alınması sağlanmıştır. Elde ettiği sonuçlara göre 
homojen dolgulu LPG’li motor ile kademeli dolgulu 
motorun hemen hemen aynı motor güç ve 
performanslarını vermesine karşın kademeli dolgulu 
motorun özgül yakıt tüketiminde %20’ye kadar düşüş 
olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca yüksek motor 
devirlerinde kademeli dolgulu motorun efektif veriminin 
%15 arttığını belirtmiştir. Kurtlar ve arkadaşları [4] 
yapmış oldukları çalışmada benzinli motorlarda kısmi 
yüklerdeki yakıt tüketimini azaltmak için fakir karışımlı 
kademeli dolgulu motoru incelemişlerdir. 
Çalışmalarında mevcut kademeli dolgulu motorları 
kıyaslamışlar, avantajlarını ve dezavantajlarını 
belirtmişlerdir. Sonuç olarak; Mitshubishi’nin direkt 
yanma odasına yakıt püskürterek yapmış olduğu 
kademeli dolgulu motorunda yakıt tüketimininde %35 
oranında iyileşme olduğunu, çok supaplı kademeli 
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dolgulu motorların kullanımı ile yakıt tüketiminin ise %5-
13 oranında azalma meydana geleceğini belirtmişlerdir. 
Costa ve arkadaşları [5] kademeli dolgulu direk 
enjeksiyonlu benzinli bir motorda yanma 
performansının ve emisyon oluşumunu deneysel ve 
sayısal olarak incelemişlerdir. Deneysel çalışmada 
optik bir motor ve yüksek görüntüleme teknikleri 
kullanarak silindir içerisinden deneysel veriler 
almışlardır. Sayısal çalışmada ise 3 boyutlu 
hesaplamalı akışkanlar dinamiği kodu olan AVL Fire 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda yanma süreci ve ısı 
salınımları deneysel ve sayısal bulgular ile 
karşılaştırılmış ve ikinci enjeksiyonun zamanının yanma 
verimi ve emisyon oluşumlarına etkili olduğu 
gösterilmiştir. Choi ve arkadaşları [6] yaptıkları 
çalışmada CNG kullanılan direk enjeksiyonlu bir 
motorda yakıt enjeksiyonu ve yanma sürecini 
modellemişlerdir. Araştırmada tek silindirli dört zamanlı 
bir benzinli motor kullanılmıştır. Çalışmanın deneysel 
kısmında düzlemsel lazer kaynaklı floresan yöntemi 
kullanılmış, sayısal modelleme ise KIVA 3V sayısal 
yazılımında gerçekleştirilmiştir. Farklı enjeksiyon 
basıncı ve farklı enjeksiyon zamanlamasının incelendiği 
araştırmada, enjeksiyon basıncının ortalama efektif 
basıncı ciddi oranda etkilemediği, enjeksiyon 
zamanlamasının ise önemli ölçüde etkilediği 
görülmüştür. Aljamali ve arkadaşları [7] yaptıkları 
çalışmada kademeli dolgulu bir motorda enjeksiyon 
zamanlamasının motor performansı ve emisyonlar 
üzerine etkisini incelemişlerdir. Deneysel olarak 
yürütülen çalışmada yakıt olarak CNG kullanmışlardır. 
Enjeksiyon sonunun referans alındığı çalışmada dört 
farklı enjeksiyon zamanlaması (120KA, 180KA, 300KA, 
360KA ÜÖNÖ) kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar tork, 
özgül yakıt tüketimi, ortalama efektif basınç, CO, CO2, 
NO ve HC başta olmak üzere grafikler halinde 
sunulmuştur. Çalışmada en yüksek güç, tork, ortalama 
efektif basınç ve en düşük özgül yakıt tüketimi 120KA 
enjeksiyon zamanlamasında elde edilmiştir. Ayrıca en 
düşük NO ve HC emisyonları 120KA enjeksiyon 
zamanlamasında elde edilirken, CO2 emisyonu devir 
sayısına bağlı olarak artış göstermiştir.  
 İncelenen literatür ışığında bu çalışmada kademeli 
dolgulu, doğalgaz yakıtlı buji ateşlemeli bir motorda her 
bir kademede yanma odasına gönderilecek yakıt 
miktarının belirlenmesi üzerine bir araştırma 
yürütülmüştür. Literatürde enjeksiyon zamanlaması gibi 
farklı enjeksiyon parametreleri incelenmekle birlikte her 
bir kademede gönderilmesi gereken yakıt miktarı 
konusunda yapılan çalışmalar yetersiz olarak 
görülmektedir. Bu çalışmanın literatürdeki bu eksikliği 
gidereceği düşünülmektedir.  
 

2. Sayısal Metot 
 
Bu çalışma kapsamında kademeli dolgulu benzinli bir 
motorda doğalgaz kullanımının sayısal olarak 
araştırılması amaçlanmıştır. İncelenen literatür ve 
araştırılan kaynaklar ışığında benzinli motorlarda 
kademeli dolgu uygulamalarının çeşitli yöntemlerle 
yapıldığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında ise direk 
enjeksiyonlu benzinli bir motorda, farklı zamanlarda 
yapılan iki enjeksiyon ile kademeli dolgu şartları 
sağlanmıştır. Sayısal olarak gerçekleştirilen çalışmada 
motor performansı ve kirletici emisyon oluşumlarının 
analiz edilmesi hedeflenmiştir. Sayısal çalışmaların 
gerçekleştirilmesi için 3 boyutlu hesaplamalı akışkanlar 
dinamiği yazılımı olan ANSYS Forte 19 [8] 
kullanılmıştır. Bu çalışma kapsamında Navier-Stokes 

denklemlerinin yanı sıra türbülanslı akışın 
modellenmesi için ANSYS Forte tabanında da mevcut 
olan RNG k-epsilon türbülans modeli kullanılmıştır [9]. 
Çalışmada öncelikle ilgili motor modelinin tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım emme manifoldu, egzoz 
manifoldu, silindir kapağı, enjektör, buji ve yanma 
odasını kapsayacak şekilde simetri model olarak 
oluşturulmuştur. Modelin görünüşü Şekil 1’de ve 
modelin ağ yapısı Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Modelin üstten görünüşü 

Şekil 2. Modelin ağ yapısı 
 
Çalışmada tek silindirli dört zamanlı benzinli bir motor 
referans alınmış ve kademeli dolgu şartları bu motor 
üzerinde uygulanmıştır. Motora ait teknik özellikler 
Tablo 1’de görülmektedir. 
 

Tablo 1. Sayısal çalışmada kullanılan motorun teknik 
özellikleri 

Silindir çapı 84mm 

Strok 103mm 

Sıkıştırma oranı 11.67 

Biyel kolu uzunluğu 144.3 

Silindir sayısı 1 

Çevrim türü ve zamanı Otto çevrimi, 4 zamanlı 

Motor devri 3000  

 
Bilindiği üzere doğalgaz içerisinde %96’lara varan 
oranlarda CH4 içerir[7,10]. Bu açıdan bu çalışma 
kapsamında doğalgaz olarak CH4 kullanılmıştır. 
CH4’ün enjeksiyon şartları Tablo 2’de gösterilmiştir.  
 

Tablo 2. CH4 enjeksiyon için teknik şartlar 

Enjeksiyon Basıncı 0.3Mpa 

Enjeksiyon Süresi 50KA 

Enjektör Tipi  Hollow enjektör 

Nozul Çapı 120micron 

Nozul Sayısı 1 

Enjekte Edilen Gaz CH4 

 
Bu çalışmada oluşturulan iki kademeli püskürtme 
şartları için her bir püskürtmede püskürtülecek yakıt 
miktarı üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Bu durumda 
birinci ve ikinci püskürtme için farklı oranlarda yakıt 
enjekte edilerek çalışmalar tekrarlanmıştır. Bu aşama 
için kullanılan yakıt oranları ve çalışma parametreleri 
Tablo 3’de görülmektedir. 
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Tablo 3. Simülasyon parametreleri 

Yakıt oranı Birinci enjeksiyon İkinci enjeksiyon 

 Zaman 
KMA 
ÜÖNÖ 

Süre 
KMA 

Zaman 
KMA 
ÜÖNÖ 

Süre 
KMA 

%85-%15 300 40 120 10 

%70-%30 300 35 120 15 

%50-%50 300 25 120 25 

%30-%70 300 15 120  35 

 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
Bu çalışmada, kademeli dolgu şartlarını sağlamak için 
iki aşamada püskürtülen yakıtın her bir aşamada 
püskürtülme oranları araştırılmıştır. Bilindiği üzere 
kademeli dolgulu motorlarda genel olarak fakir karışım 
tercih edilmekle birlikte, buji bölgesinde stokiyometrik 
veya zengin karışım olması amaçlanır. Belirlenen 
püskürtme açılarında püskürtülecek yakıt miktarının 
motor performansı ve emisyon oluşumuna etkili olacağı 
düşünülmüştür. Bu amaçla bir çevrimde püskürtülecek 
olan yakıt miktarının birinci püskürtmede sırası ile 
%30,%50, %70 ve %85 oranlarında motora 
gönderilmesi, ikinci püskürtmede sırası ile  %70, %50, 
%30 ve %15 oranlarında motora gönderilmesi 
sağlanmıştır. Bu şekilde tüm püskürtme durumlarında 
silindir içerisinde genel olarak fakir karışım sağlanırken 
buji bölgesinde yaklaşık stokiyometrik ve zengin 
karışım şartları oluşturulmuştur.  
Şekilde 3’de her bir kademede püskürtülen yakıt 
miktarının silindir içi basınca etkisi görülmektedir. 
Şekilde görüldüğü gibi yakıtın büyük oranının birinci 
püskürtmede (emme zamanı sonuna doğru), daha az 
miktarının ikinci püskürtmede gönderildiği durumlarda 
(%85-%15, %70-%30) daha yüksek silindir içi basınçlar 
elde edilmiştir. İkinci püskürtmede daha az yakıt 
gönderilmesi durumunda buji bölgesinde yaklaşık 
stokiyometrik karışım sağlanmış ve bu durum silindir içi 
basıncı olumlu şekilde etkilemiştir. Birinci püskürtmede 
daha az yakıtın püskürtüldüğü, ikinci püskürtmede 
yakıtın %50’si veya daha fazlasının püskürtüldüğü 
durumlarda ise silindir içi basıncın ciddi oranda düştüğü 
gözlenmiştir. Bu durumda %85-%15 yakıt oranın en iyi 
silindir içi basınç değerlerini sağladığı görülmektedir.  
Şekil 4’de her bir kademede püskürtülen yakıt 
miktarının ısı salınım oranına etkisi görülmektedir. . 
Şekilde görüldüğü gibi yakıtın büyük oranının birinci 
püskürtmede (emme zamanı sonuna doğru), daha az 
miktarının ikinci püskürtmede gönderildiği durumlarda 
(%85-%15, %70-%30) daha yüksek ısı salınım oranı 
elde edilmiştir. Birinci püskürtmede daha az yakıtın 
püskürtüldüğü, ikinci püskürtmede yakıtın %50’si veya 
daha fazlasının püskürtüldüğü durumlarda ise ısı 
salınım oranın ciddi oranda düştüğü gözlenmiştir. 
Özellikle %30-%70 yakıt oranı durumunda ısı 
salınımlarının ÜÖN’dan çok sonra ve çok düşük oranda 
meydana geldiği gözlenmiştir. 
 
 

-1 0 0 -8 0 -6 0 -4 0 -2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

Is ı  S a lın ım  O ra n ı (J /d e re c e )

K ra n k   A ç ıs ı (d e re c e )

% 8 5 -% 1 5

% 7 0 -% 3 0

% 5 0 -% 5 0

% 3 0 -% 7 0

 

Şekil 4. Isı salınım oranının farklı kademelerde püskürtülen 
yakıt miktarıyla değişimi 

 
 

-1 0 0 -8 0 -6 0 -4 0 -2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

3 5 0 0

M a k s im u m  S ıc a k lık  (K )

K ra n k   A ç ıs ı (d e re c e )

% 8 5 -% 1 5

% 7 0 -% 3 0

% 5 0 -% 5 0

% 3 0 -% 7 0

 
Şekil 5. Silindir içi maksimum sıcaklığın farklı kademelerde 

püskürtülen yakıt miktarıyla değişimi 
 
Şekil 5’de her bir kademede püskürtülen yakıt 
miktarının silindir içi maksimum sıcaklıklara etkisi 
görülmektedir. Buji kıvılcımı ve buji enerjisi etkisiyle 
silindir içerisinde meydana gelen yanma ile birlikte 
benzer sıcaklıklarda yanma sağlanmıştır. Tüm 
püskürtme oranları için benzer sıcaklık değerleri elde 
edilmekle birlikte ikinci kademede daha az yakıt 
gönderilen durumlarda kısmen daha yüksek silindir içi 
sıcaklıkları elde edilmiştir. İkinci püskürtmede daha 
fazla yakıt gönderilen durumlarda maksimum sıcaklık 
değerlerinin ÜÖN’dan çok önce meydana geldiği ve 
hızlıca düşüş gösterdiği görülmektedir. 

-1 0 0 -8 0 -6 0 -4 0 -2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

1

2

3
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6

B a s ın ç  (M P a )

K ra n k   A ç ıs ı (d e re c e )

% 8 5 -% 1 5

% 7 0 -% 3 0

% 5 0 -% 5 0

% 3 0 -% 7 0

 
Şekil 3. Silindir içi basıncın farklı kademelerde püskürtülen 

yakıt miktarıyla değişimi 
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a)  

-1 0 0 -8 0 -6 0 -4 0 -2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

0 .2 0

0 .2 5

C O 2  K ü tle  O ra n ı ( - )

K ra n k   A ç ıs ı (d e re c e )

% 8 5 -% 1 5

% 7 0 -% 3 0

% 5 0 -% 5 0

% 3 0 -% 7 0

 
b)  

Şekil 6. CO ve CO2‘nin farklı kademelerde püskürtülen 
yakıt miktarıyla değişimi 

 
Şekil 6’da CO ve CO2 emisyonlarının her bir kademede 
püskürtülen yakıt miktarına göre değişimi 
görülmektedir. Şekil 6 (a)’da görülen CO emisyonları, 
ikinci püskürtmede daha az yakıt püskürtülen durumlar 
(%85-%15, %70-%30) için yanmanın başlamasıyla 
beraber yükselmiş ve ilerleyen krank açılarında düşüş 
göstermiştir. Bu durumlar için elde edilen değerlerin 
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Fakat ikinci 
püskürtmede daha fazla yakıt püskürtülen durumlarda 
CO emisyonun ÜÖN’dan çok sonra yükseldiği 
görülmektedir. Bu yükseliş yanmanın beklenilenden 
daha geç bir krank açısında ve oldukça kötü olduğunu 
göstermektedir. Grafikte görüldüğü gibi en düşük CO 
değerleri %85-%15 yakıt oranında elde edilmiştir. 
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K ra n k   A ç ıs ı (d e re c e )

% 8 5 -% 1 5

% 7 0 -% 3 0

% 5 0 -% 5 0

% 3 0 -% 7 0

 
Şekil 7. Yanmamış hidrokarbon emisyonunun farklı 
kademelerde püskürtülen yakıt miktarıyla değişimi 

 
Her bir kademede püskürtülen yakıt oranına göre 
silindir içi yanmamış hidrokarbon emisyonu Şekil 7’de 
görülmektedir. Yanmamış hidrokarbon oluşumu içten 
yanmalı motorlar için istenmeyen bir emisyon türü 
olmakla birlikte, yakıt tüketimini ve yakıt tüketimi başına 
elde edilen gücü doğrudan etkilemektedir. Düşük 
hidrokarbon emisyonu yanma veriminin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Şekilde görüldüğü gibi ikinci 
kademede daha az yakıt püskürtülen durumlarda 
yanmamış hidrokarbon emisyonu oldukça düşmektedir. 
Fakat ikinci kademede daha fazla yakıt gönderilen 
durumlarda yanmamış hidrokarbon emisyonu oldukça 
yüksek çıkmış, yani motora gönderilen yakıt çok az 
oranında yanmıştır. 
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Şekil 8. Yanma veriminin farklı kademelerde 

püskürtülen yakıt miktarıyla değişimi 
 
Her bir kademede püskürtülen yakıt miktarına bağlı 
olarak yapılan tüm analizlerden sonra belirlenen 
çalışma şartları içi yanma verimleri hesaplanmıştır 
(Şekil 3.9). Daha önce elde edilen tüm grafiklere uygun 
olarak ikinci püskürtmede daha az yakıt püskürtülen 
durumlarda yanma veriminin diğer durumlara göre 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Çalışmanın 
yürütüldüğü %85-%15, %70-%30, %50-%50 ve %30-
%70 yakıt oranları için sırası ile %93.9, %82.3, %34.2 
ve %6.9 yanma verimleri elde edilmiştir.   
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4. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada, doğalgazla çalışan, direk enjeksiyonlu 
bir motorun kademeli dolgu şartları için her bir 
kademede püskürtülecek yakıt oranı araştırılmıştır. 
Çalışmalar ANSYS Forte yazılımı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Birinci kademede yakıtın büyük oranının, ikinci 
kademede daha azının gönderilmesi durumlarında 
daha yüksek silindir içi basınçlar, ısı salınım oranları 
ve silindir içi maksimum sıcaklıklar elde edilmiştir. 
Bu çalışma için %85-%15 oranlı püskürtme 
şartlarında en yüksek silindir içi basınç ve ısı 
salınım oranları elde edilmiştir.  

 İkinci püskürtmede daha az yakıtın gönderildiği 
durumlarda CO emisyon eğrilerinin daha uygun 
olduğu ve en düşük CO değerlerinin elde edildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte en yüksek CO2 
emisyonları da yine ikinci püskürtmede daha az 
yakıtın gönderildiği durumlarda elde edilmiştir.  

 Çalışmanın yürütüldüğü %85-%15, %70-%30, %50-
%50 ve %30-%70 yakıt oranları için sırası ile 
%93.9, %82.3, %34.2 ve %6.9 yanma verimleri elde 
edilmiştir. Buna bağlı olarak ikinci püskürtmede 
daha fazla yakıt gönderilen durumlarda yanmamış 
hidrokarbon emisyonu oluşumu oldukça yüksek 
değerlerde elde edilmiştir.  
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Özet 
 
Alternatif yakıtların kullanılmasında hedeflenen iki 
önemli amaç vardır. Yakıtın çevreci olması ve enerji 
verimliliği sağlamasıdır. Doğalgaz, diğer alternatif 
yakıtlara göre daha çevreci ve daha ekonomiktir. Bu 
sebeple taşıt motorlarında kullanılması açısından 
oldukça avantajlıdır. Doğalgaz, sahip olduğu yüksek 
oktan değeri ve özelliklerinden dolayı buji ateşlemeli 
motorlar için ideal bir yakıttır. Buji ateşlemeli bir 
motorun doğalgazla çalışmasını sağlamak için, motorda 
esas bir değişikliğe gerek yoktur. CNG yakıt dönüşüm 
sistemini motora uygulamak ve sistemin ECU 
konfigürasyonunu gerçekleştirmek yeterlidir. Bu 
çalışmada homojen dolgulu deney motoru; hem 
benzinle, hem de doğalgazla çalışabilir duruma 
getirilmiştir. Benzin yerine doğalgaz kullanılması 
durumunda motor performans karakteristiklerindeki 
değişimler deneysel olarak belirlenip karşılaştırılmıştır. 
Dönüşüm işleminde, çok nokta enjeksiyonlu sıralı tip 
CNG yakıt dönüşüm sistemi kullanılmıştır. Doğalgazla 
çalışmada; motor gücünün ve momentinin azaldığı 
görülmüştür.  
 
Anahtar kelimeler: CNG, Doğalgaz, Homojen Dolgu, 

Buji Ateşlemeli Motorlar, Motor Performansı, Egzoz 
Gazı Emisyonları 

 
Abstract 
 
There are two important purposes of use alternative 
fuels. The fuel should be environmentalist and provide 
to energy efficiency. Natural gas is more 
environmentally friendly and more economical 
compared to other alternative fuels. For this reason it is 
quite advantageous in terms of its use in vehicle 
engines. Natural gas is an ideal fuel for spark ignition 
engines because of it possesses high octane value and 
characteristics. Not necessary of main change at the 
engine to ensure that a spark-ignition engine works with 
the natural gas. It is enough to apply the CNG fuel 
conversion system to the engine and perform the ECU 
configuration of the system. In this study, 
homogeneous filled test engine; has been made to 
work with both gasoline and natural gas. In case of 
using natural gas instead of gasoline, changes in motor 
performance characteristics were determined and 
compared experimentally. In the conversion process, 
multi-point injection CNG fuel conversion system was 
used. It has been seen that the engine power and 
engine torque have decreased when executed with 
natural gas 
 

Keywords: CNG, Natural Gas, Homogeneous-Filled, 

Spark İgnition Engines, Engine Performance, Exhaust 
Gas Emissions 
 

1. Giriş 
 
Günümüzde üretilen motorlu taşıtların ekseriyetinin güç 
üretim ünitesi olarak içten yanmalı motorlar 
kullanılmaktadır. Karayollarında kullanılan motorlu 
taşıtlarda; yaygın olarak benzin, motorin ve likit petrol 
gazı yakıt olarak kullanılmaktadır. Genel kullanım 
süresinin çoğunluğunu şehir içi trafiğinde geçiren binek 
taşıtların büyük oranı benzinli motorlara sahiptir. Şehir 
içi trafikte; hız sınırlamalarının bulunması, kısa mesafe 
aralıklarında trafik ışıklarının bulunması, yavaşlatma 
kasislerinin kullanılması ve trafik akışının çevresel 
faktörlerden dolayı düşük hızlarda seyir etme 
zorunluluğunu getirmesi; motorların kısmi yüklerde 
çalışmasına neden olmaktadır. Tüm bu sebeplerden 
dolayı benzinli motorların kısmi yüklerde daha az yakıt 
tüketmesi ve daha az miktarda egzoz gazı emisyon 
salınımı yapması istenilmektedir. Bu çalışmada, enerji 
kaynaklarının verimli kullanılabilmesini sağlamak 
amacıyla alternatif yakıt olan doğalgazın homojen 
dolgulu buji ateşlemeli motorlarda kullanılmasının motor 
performansına etkileri belirlenmiştir. Otomotiv 
sektöründeki günümüz motor teknolojilerinin gelişimi 
incelendiğinde, yüksek motor performansının yanı sıra 
ekonomik yakıt tüketimi ve düşük miktarda egzoz gazı 
emisyon salınımını hedefleyen araştırma ve geliştirme 
çalışmaları görülmektedir. Benzinli motorlar benzin 
yakıtıyla çalışacak halde imal edilmelerine rağmen, 
yakıt dönüşüm sistemleri ile alternatif yakıtlarla da 
çalıştırılabilmektedir. Son yıllarda benzinli motorlara 
CNG yakıt sistemi dönüşümleri de uygulanmaya 
başlanmıştır. Bir alternatif yakıt olan doğalgaz, en temiz 
yakıt olma özelliğine de sahiptir. Herhangi bir işleme 
gerek duyulmaksızın, kaynağından çıkarıldığı haliyle 
kullanılabilir olması ve boru hatlarıyla transferinin 
yapılıyor olması; ürün maliyetini oldukça düşürmektedir. 
Günümüz itibarı ile bilinen rezerv kaynaklarına 
bakıldığında yaklaşık 52.8 yıllık rezerv ömrünün olduğu 
görülmektedir [1]. Doğalgazın zehirsiz olması ve 
yoğunluğunun havadan düşük olması sebebiyle sızıntı 
anında zeminde birikme yapmaması tehlikeli bir yakıt 
olmadığını göstermektedir. CNG’nin tutuşma 
sıcaklığının 700°C gibi değer ile benzine göre yüksek 
olması ve havada %4 ile %16 aralığında sınırlı 
konsantrasyon oranında yanabilir olması; kaçak anında 
patlama ve tutuşma olasılıklarını oldukça düşük 
kılmaktadır [2,3,4]. Gaz fazında bir yakıt olup kirletici 
madde içermediğinden dolayı;  yağlama yağını 
kirletmez ve yağlama yağı performansının artmasını 
sağlar. Yanma reaksiyonu sonucunda artık 
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bırakmadığından dolayı silindir, piston, supap ve yanma 
odası yüzeylerinde; is ve kurum gibi kirlenmelere neden 
olmamaktadır [5,6]. Başta bujiler ve egzoz sistemi 
donanımları olmak üzere, motorların işletme ömrünü 
uzatmakta ve taşıtın bakım maliyetlerini önemli oranda 
azaltmaktadır.  
Yapılan literatür araştırmalarında çok nokta 
enjeksiyonlu homojen dolgulu benzinli motorlarda CNG 
yakıtının kullanılması ile ilgili yeterli deneysel çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmada, benzin yakıtıyla çalışan 
çok nokta enjeksiyonlu, homojen dolgulu buji ateşlemeli 
bir motora CNG yakıt dönüşüm sistemi uygulaması 
yapılmış ve mevcut motor hem doğalgaz hem de 
benzin yakıtı ile çalışabilir hale getirilmiştir.  Deney 
motorunda, benzin yakıtının kullanılması durumlarında 
ve doğalgazın kullanılması durumlarında; motor 
moment ölçümleri ve yakıt tüketimi ölçümleri 
yapılmıştır. Bu ölçümlerle elde edilen verilere göre 
efektif motor gücü, karışımların hava/yakıt oranları, 
özgül yakıt tüketimi, efektif verim, özgül enerji maliyeti 
hesaplanmıştır. Elde edilen tüm sayısal veriler ve 
bulgular karşılaştırılarak yorumlanmıştır.  Deneyler 
farklı motor devir hızı şartlarında ve farklı yükleme 
durumlarında tekrarlanmıştır.  Doğalgaz yakıtının, 
benzinli motorlarda kullanılması durumunda; motor 
performansını artırmak için yapılabilecek geliştirme 
çalışmaları ve uygulanabilirliği araştırılmıştır. 
 

2. Deneysel Metot 
 
Benzin ve doğalgaz yakıtlarının kullanımı sonucunda 
elde edilecek olan motor performans test verilerini 
karşılaştırmak için, 4 zamanlı, sıralı 4 silindirli, çift kam 
miline sahip 16 supaplı, homojen dolgulu, çok nokta 
enjeksiyonlu ve elektronik ateşleme sistemine sahip 
benzinli bir motor kullanılmıştır.  Deney motoru, bremze 
tezgâhına bağlanmadan önce yüksüz bir vaziyette 
çalıştırılarak gerekli bakım prosesleri tamamlanıp, 
motorun çalışma düzeni kontrol edilmiştir. Benzin ve 
sıkıştırılmış doğalgazın deney motorunda yakılması 
halinde; motor performansları ve yakıt tüketim değerleri 
ölçümleri alınarak karşılaştırılmıştır[7].  
Deneysel çalışmalarda kullanılan ana materyaller, 
aşağıda verilmiştir. 

 Cussons marka, P8602 model bremze tezgâhı  

 Ford Marka, Zetec model, 1600cc silindir hacmine 
sahip benzinli motor 

 Landi Renzo marka, çok nokta enjeksiyonlu sıralı 
sistem CNG dönüşüm seti 

 Cryocan marka CNG tüp demeti  

 Yüksek ve alçak debili basınç düşürücüler, vanalar 
ve tesisat elemanları 

 Benzin ve sıkıştırılmış doğalgaz 
 

 
Şekil 1. Deney Setinin Şematik Gösterimi 

 
Deneysel çalışmada; Cussons P8602 modelindeki 
hidrolik bremze tezgâhı kullanılmıştır. Dinamometrenin; 
maksimum yükleme kapasitesi 160 kW, maksimum hızı 

8000 [dak
-1

], maksimum döndürme momenti 475 
Nm’dir. Deneylerde; Ford marka, Zetec model 1600 
cm

3 
silindir hacmindeki bir motor, deney motoru olarak 

kullanılmıştır. Deney motoruna ait bilgiler ve motor 
üreticisinin belirttiği teknik veriler, Tablo 1’de verilmiştir. 
Deney motorunda soğutma sistemi olarak, bremze 
tezgâhının radyatörü ve soğutma donanımı 
kullanılmıştır. 

Tablo 1. Deney Motoruna Ait Teknik Veriler 

Motor Üreticisi Ford Motor Company 

Çevrim Türü ve Zamanı Otto Çevrimi, 4 Zamanlı 

Karışım Dolgu Tipi Homojen Dolgulu 

Yakıt Türü Benzin 

Silindir Çapı (mm) 76 

Strok (mm) 88 

Silindir Sayısı  4 (Sıralı Tip) 

Toplam Silindir Hacmi 
(cm

3
) 

1597
 

Sıkıştırma Oranı 10.3 

Motorun Maksimum 
Gücü 
 
 

90 HP / 5500 dak
-1 

 

 

 Motorun Maksimum 
Momenti 

134 Nm / 3000 dak
-1

 

Yakıt Sistemi Çok Noktadan Enjeksiyonlu 

Ateşleme Sistemi Elektronik Ateşleme 

Silindir Başına Düşen 
Valf Sayısı 

4 

Motorun Valf Yapısı DOHC 

 
Deneylerde kullanılan doğalgaz; Ay-Tek Doğalgaz 
Firmasından, CNG Tüp demetleri içerisinde temin 
edilmiştir. Tüp demetlerinin dolumunun yapıldığı, CNG 
dolum istasyonunda bulunan elektronik ölçüm cihazı ile 
gaz değerleri ölçülmüştür. Dağıtım lisans sahibi işletme 
tarafından elektronik cihazlardaki ölçüm değerlerinin 
uygunluğu ve normal olduğu kontrol edilmiştir. 
Deneylerde kullanılan doğalgaza ait; bileşen 
kompozisyonu Tablo 2’de,  özellikleri ise Tablo 3’de 
verilmiştir. 

Tablo 2. Deneylerde Kullanılan Doğalgazın Karışım 
Kompozisyonu 

Bileşen Adı Bileşen Formülü Bileşen Yüzdesi 

Metan CH4 %91,43698 

Etan C2H6 %3,39899 

Propan C3H8 %1,02553 

İzo-Bütan C4H10 %0,18326 

n-Bütan C4H10 %0,24211 

İzo-Pentan C5H12 %0,06379 

n-Pentan C5H12 %0,05629 

n-Hekzan C6H14 %0,04715 

Nitrojen N2 %3,02255 

Karbondioksit CO2 %0,52345 
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Tablo 3. Deneylerde Kullanılan Doğalgazın Özellikleri 

Özellik Birim Değer 

Üst Isıl Değer (kCal/m
3
) 9208,2887 

Alt Isıl Değer (kCal/m
3
) 8307,0329 

Spesifik Gravite - 0,60867 

Yoğunluk (kg/m
3
) 0,74586 

Atmosfer Basıncı (Bar) 0,90409 

 
Elazığ ilinde, CNG dolum istasyonu bulunmadığından 
endüstriyel tip CNG tankları temin etme yoluna gidilmiş, 
palet tip CNG tüp demetleri, depo olarak kullanılmıştır. 
Palet tipteki CNG tankı, tüp demeti (bundle) olarak 
anılmaktadır. 6 adet CNG tankının üstten bir manifold 
aracılığıyla birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş palet 
yapısındadır.  
Tüp demeti bina dışına konumlandırılıp, zemine 
sabitlenmiştir. Yüksek basınçlı doğalgazın basıncını 
düşürerek bina içerisine doğalgazın naklini sağlamak 
için tesisat çekilmiştir. Tüp demetinin tepesindeki 
manifold çıkışından 300 bar basınca dayanıklı yüksek 
basınç flex hortumuyla, yüksek basınçlı sıkıştırılmış 
doğalgazın çıkışı sağlanmıştır. Flex hortumunun 
sonuna bir adet yüksek basınç geçiş vanası takılarak 
gaz geçişi kontrol altına alınmıştır. Yüksek basınçlı 
sıkıştırılmış doğalgazın, yüksek debili basınç 
düşürücüde; basıncı düşürülüp, düşük basınç 
borularıyla bina içerisine gaz iletimi sağlanmıştır 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
Deney motorunun hem benzin hem de doğalgaz 
yakıtları ile çalıştırılması durumlarında farklı yükleme 
şartlarında ve farklı motor devirlerinde yapılan 
performans ölçümleri verilmiştir [7]. Yapılan deneyler 
sonucunda ölçülen ve hesaplanan değerler grafikler 
halinde gösterilmiştir. Benzin ve doğalgaz yakıtlarının 
motor performansı üzerindeki etkileri karşılaştırılarak 
tartışılmıştır. 
Şekil 2’de deney motorunun benzin ve doğalgaz 
yakıtlarıyla çalıştırılması durumunda, tam gaz 
açıklığında ve tam yükteki; motor momentinin, motor 
devir sayısına bağımlı olarak değişim eğrileri, grafik 
halinde gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Motor Devir Sayısına Bağlı Moment Değişim 

Eğrileri 
Her iki yakıt türünün için düşük motor devirlerinde 
motor momenti de düşük olduğu, Motor devri arttıkça, 
motor momentinin de arttığı, 3000 [dak

-1
] motor devrine 

ulaşıldığında, motor momentinin maksimum değere 
ulaştığı, sonra giderek düştüğü görülmektedir. Devir 
sayısındaki artışla birlikte birim zamandaki çevrim 

sayısının artmasının bir sonucu olarak motor 
momentinin de arttığı söylenebilir.  İçten yanmalı 
motorlarda motor momentini belirleyen temel 
parametrelerden birisinin de ortalama efektif basınç 
olduğu bilinmektedir. 3000 [dak-1] motor devrinde 
volumetrik verimin maksimum değer aldığı, yanma 
şartlarının en iyi olması sonucu ortalama efektif 
basıncın maksimum seviyeye ulaştığı, sonuçta motor 
momentinın de maksimum değere ulaştığı 
görülmektedir. Her iki yakıt türü için moment değişim 
karakteristiği içten yanmalı motorların genel trendine 
uygun olduğu söylenebilir[7]. 
 Homojen dolgulu buji ateşlemeli benzinli motorlar, 
yanma odasına alınan dolgunun stokiyometrik oranda 
veya stokiyometrik orandan bir miktar daha fazla hava 
içeren fakir karışım ile çalışmaktadırlar. Çevrimin emme 
zamanında, yanma odasına alınan dolgunun buji 
çevresindeki kompozisyon içeriği ve hava-yakıt oranı; 
dolgunun tutuşma ve yanma hızını belirler. Motor devri 
arttıkça, motorun emdiği hava debisi artacağından, 
hava sirkülasyonları da artacaktır. Bu durum yanma 
hızını artırarak yanma reaksiyonunu iyileştirecektir, 
motor devri arttıkça, motor momentinin de artması 
beklenen bir sonuçtur. Motor momentinin maksimum 
değere ulaştığı motor devir sayısının üzerindeki 
devirlerde, piston hızı da artar ve yanma,  genişleme 
sürecinde de devam ederek ortalama efektif basıncın 
düştüğü ve buna bağlı olarak, motor momentinin de 
azaldığı. düşünülmektedir. Benzinle çalışma 
durumunda en yüksek motor moment değeri; 3000 
[dak

-1
] motor devrinde, 127 Nm olarak ölçülmüştür. 

Doğalgazla çalışma durumunda ise 3000 [dak
-1

] motor 
devrinde 117 Nm olarak ölçülüştür. Tüm motor devir 
sayılarında ölçülen moment değerleri ele alınırsa; 
doğalgazla çalışma durumunda motor moment 
değerleri, benzinle çalışmaya göre ortalama olarak  %8 
oranında azalmıştır. Hava-doğalgaz karışımındaki hava 
miktarı; hava-benzin karışındaki hava miktarına oranla 
daha fazladır, volumetrik verim ise daha düşüktür.  
Bunun ısıl verimin düşmesine sebep olduğu 
düşünülmektedir. Ayrıca doğalgazın laminer alev 
hızının, benzinin laminer alev hızından daha düşük 
olması da ısıl verimi olumsuz yönde etkilediği 
düşünülmektedir. Deney motoru; benzinli olarak 
tasarlanıp, imal edilmiştir. Deney motorunun benzine 
göre tasarlanıp imal edilmesinden dolayı, doğalgaz ile 
çalıştırıldığında daha az motor momenti sağlaması 
tasarımla da ilişkilendirilebilir.  
Şekil 3’de her iki yakıtın kullanılması durumlarındaki 
motor devrine göre efektif güç değişim eğrileri grafik 
halinde verilmiştir. Her iki yakıt için motor devir sayısı 
arttıkça motor gücünün de arttığı görülmektedir.  Motor 
devir sayısı arttıkça çevrim sayısı da artmaktadır; 
dolayısıyla burada çevrim sayısındaki artışa bağlı 
olarak motor gücünün de artış göstermesi olağan bir 
durumdur. Düşük devirlerde doğalgaz ile benzin yakıtı 
arasındaki güç farkının daha az olduğu, bu farkın 
yüksek devirlerde daha fazla olduğu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Motor Devir Sayısına Bağlı Güç Değişim 
Eğrileri 
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Devir artışı ile güç artışı trendi yüksek devirlerde 
azaldığı görülmektedir. Deney 5500 [dak

-1
] motor devir 

sayısı ile sınırlandırılmıştır. Daha yüksek devirlere 
çıkıldığında gücün maksimum olduktan sonra düşeceği 
anlaşılmaktadır. Deneylerden elde edilen güç 
karakteristiğinin içten yanmalı motorların genel 
karakteristiğine uygun olduğu söylenebilir.  Doğalgazla 
çalışmada en yüksek motor gücü 47,22 kW; benzinle 
çalışmada ise 52,98 kW olarak hesaplanmıştır. Deney 
motoru, aynı devir sayılarında; hem benzin hem de 
doğalgaz kullanılması durumuna göre tespit edilen 
motor gücü değerleri karşılaştırıldığında, benzin 
yakıtının kullanılması durumunda daha yüksek motor 
gücü değerlerine ulaşılmıştır. Doğalgazın yakıt olarak 
kullanılması durumunda, motorun benzinle 
çalıştırılmasına göre; en fazla fark, maksimum motor 
gücünün elde edildiği 5500 [dak

-1
] motor devrinde 

%10,88 olarak hesaplanmıştır. Tüm motor devir 
sayılarında yapılan hesaplamalar değerlendirdiğinde; 
doğalgazla çalışma durumunda, benzinle çalışma 
durumuna göre motor gücünde ortalama olarak % 8,48 
oranında azalma hesaplanmıştır. Doğalgazla çalışma 
durumunda motor gücünün azalması, benzinle çalışma 
durumuna göre tüm motor devirlerindeki ortalama 
efektif basıncın daha düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır.  
Doğalgazın kalorifik değerinin, benzinin kalorifik 
değerine oranla daha yüksek olmasına rağmen 
doğalgaz yakıtı kullanıldığında, benzine göre daha 
düşük motor gücü üretilmektedir. Bunun, doğal gaz 
kullanımında volumetrik verimin daha düşük olmasının 
bir sonucu olduğu söylenebilir. 
Tam gaz açıklığı ve tam yük şartlarında gerçekleştirilen 
çalışmalardan hava-yakıt oranlarının, motor devir 
sayısına bağlı değişim eğrileri, Şekil 4’te grafik halinde 
gösterilmiştir. Motorunun doğalgaz ile çalıştırılması 
durumunda; birim kütledeki doğalgazın, birim kütledeki 
benzine oranla, kütlesel olarak %13,26 oranında daha 
fazla hava ile yanma reaksiyonu gerçekleştirdiği 
görülmüştür. Doğalgazla çalışma durumunda, benzinle 
çalışmaya göre; tüm motor devir sayılarında belirlenen 
hava/yakıt oranlarında ortalama olarak %9,96 oranında 
artış tespit edilmiştir. Sonuç itibarı ile doğalgaz ile 
çalışma durumunda, benzinle çalışma durumuna 
oranla, daha fakir karışımla yanma olayının 
gerçekleştiği belirlenmiştir. 
 

 
 
Şekil 5.4.  Motor Devir Sayısına Bağlı Hava/Yakıt Oranı 
Değişim Eğrileri 
 
Deney setinde; motor gücüne ve zamana bağlı olarak 
hacimsel benzin tüketimi ölçülmüştür. Hacimsel benzin 
tüketimi, deneylerde kullanılan benzinin yoğunluğu 
(ƍBenzin=0,7433 kg/lt) ile çarpılarak, kütlesel tüketim 
miktarı ve motor gücüne bağlı olarak özgül yakıt 

tüketimi hesaplanmıştır. 3000 [dak
-1

] motor devrinde 
benzinle çalışma durumunda özgül yakıt tüketim değeri 
200,0812 [gr/kWh], doğalgazla çalışma durumunda 
193,1859 [gr/kWh] olarak hesaplanmıştır. Doğalgazla 
çalışma durumunda özgül yakıt tüketim değerinin, 
benzinle çalışma durumuna göre yaklaşık %3,5 
oranında daha az olduğu belirlenmiştir (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Benzin ve Doğalgazla Çalışma Durumlarında 
3000 [dak-1] Motor Devrindeki Özgül Yakıt Tüketim 
Değerlerinin Karşılaştırılması 
 
 
Hesaplamalar sonucunda elde edilen efektif verim 
değerlerine bakılırsa 3000 [dak

-1
] motor devrinde, tam 

gaz açıklığı ve tam yük şartlarında; benzinle çalışma 
durumunda kazanılan efektif verim, doğalgazla çalışma 
durumunda kazanılan efektif verimden daha fazladır. 
Doğalgazla çalışma durumunda efektif verimin, 
benzinle çalışma durumuna oranla yaklaşık olarak 
%2,13 oranında azaldığı görülmüştür. Dolayısıyla 
benzinle çalışma durumundaki volumetrik verimin ve 
yanma şartlarının; doğalgazla çalışma durumundaki 
volumetrik verimden ve yanma şartlarından daha iyi 
olduğu söylenilebilir. Farklı motor çalışma devirlerinde 
benzinle çalışmada motor gücünün daha yüksek 
olmasının doğal sonucu olarak efektif verimde daha 
yüksek çıkmaktadır (Şekil 6).  
 

 
Şekil 6. Benzin ve Doğalgazla Çalışma Durumlarında 
3000 [dak-1] Motor Devrindeki Efektif Verim Oranlarının 
Karşılaştırılması 
 
Özgül enerji maliyeti, Ağustos 2017 tarihinde geçerli 
olan birim perakende satış fiyatlarına göre 
hesaplanmıştır. Aynı şehirde, 95 oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 5,23 TL iken; 1 m

3
 CNG’nin fiyatı 

2,39 TL’dir [78]. Tam yük ve tam gaz açıklığı şartlarında 
3000 [dak

-1
] motor devir sayısında benzinin özgül enerji 

maliyeti 1,408 TL/kWh, doğalgazın özgül enerji maliyeti 
ise 0,619 TL/kWh olarak hesaplanmıştır. Aynı şartlarda 
ve motor devirlerinde; doğalgazla çalışma durumunun 
özgül enerji maliyeti, benzinle çalışma durumunun 
özgül enerji maliyetiyle, Şekil 7’de grafik halinde 
karşılaştırılmıştır. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

427



 

 
 
Şekil 7. Benzinle ve Doğalgazla Çalışma Durumlarında 

3000 [dak-1] Motor Devrindeki Özgül Enerji 
Maliyetlerinin Karşılaştırılması 

 

4. Sonuçlar 
 

Bu deneysel çalışmada, CNG yakıt dönüşümü 
gerçekleştirilen buji ateşlemeli bir motor; hem benzin 
hem de doğalgaz ile çalışır hale getirilmiştir. Doğalgazla 
çalışmanın avantajlı motor performansı için dezavantajlı 
yönler tartışılmıştır.  
1. Doğalgazla çalışma durumunda, benzinle çalışma 

durumuna göre motor momentinde ortalama olarak 
%8 oranında azalma görülmüştür. 

2. Efektif motor gücü değerleri doğalgazla çalışma 
durumunda, benzinle çalışma durumuna oranla 
ortalama olarak %8,5 azalma tespit edilmiştir. 

3. Doğalgazla çalışma durumunda özgül yakıt 
tüketiminin, benzinle çalışma durumuna göre 
yaklaşık olarak %3,5 oranında azaldığı 
belirlenmiştir.  Ayrıca doğalgazla çalışma 
durumundaki yakıt tüketim maliyetinin, benzinle 
çalışma durumundaki yakıt tüketim maliyetine 
oranla en az %50 daha düşük olduğu görülmüştür. 

4. Doğalgazla çalışma durumundaki efektif verimin; 
benzinle çalışma durumundaki efektif verime oranla 
takriben  %2 kadar azaldığı belirlenmiştir.  
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Özet 
Bu çalışmada plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş bir 
plastik parçanın kalite kontrolünü ve ayıklama işlemini 
tamamen otomatik olarak yapabilen bir sistem 
anlatılmaktadır. Kalite kontrolü yapılacak parça 
taşıtlarda kullanılan emniyet kemeri mekanizmasının bir 
parçası olduğundan güvenlik açısından kritik önem arz 
etmektedir. Görüntü işleme ve ayıklama sistemi, parça 
üzerindeki birçok kusuru bulmak ve ayıklamak üzere 
tasarlanmıştır. Sistemde çeşitli kameralar, sensörler, 
vibrasyon üniteleri ve konveyörler kullanılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Görüntü işleme, Kalite Kontrol, 

Emniyet Kemeri, Tasarım 

 
Abstract 
 
This paper presents an automated vision based defect 
inspection and sorting system for a plastic injection 
mould component. The part is critical for safety 
because of used in the seat belt mechanism. The 
system identifies defects which usually occur in a 
plastic injection mould component. Various types of 
cameras, sensors, vibration components and 
conveyors were interfaced to complete the total 
automated vision based inspection system. 
 
Keywords: Image Processing, Quality Control, Seat 

Belt, Design 
 

1. Giriş 
 
Artan kalite gereksinimleri ve rekabetçi pazar şartları 
yüksek hızlı ve güvenilir kontrolü gerektirmektedir. 
Gelişmiş kalite kontrol sistemleri insan deneyimi ve 
dikkati yerine otomatik görsel denetim sistemlerinden 
oluşmaktadır. Operatör kontrolü yorgunluktan etkilenir. 
Uzun süreli ve tekrarlı hataların kontrolü sırasında 
operatör kontrolü, makine kontrolüne göre çok daha 
yavaş ve tutarsız olmaktadır. Ayrıca kontrolü 
gerçekleştiren operatörler arasında hız, performans 
farklılıkları vardır. Ancak görüntü işleme sistemleri, 
durmadan aynı hızda ve performansta çalışabilmekte 
ve kalite kontrolü garanti altına alabilmektedir. Doğru 
tasarlanmış bir görüntü işleme sistemi hatalı parçanın 
ayıklandığını ve asla doğru parçanın hatalı olarak 
ayıklanmadığını garanti etmelidir. Dolayısıyla, öncelikle 
doğru bir tasarım ve fizibilite yapılmalıdır. Görüntü 
işleme sisteminin kontrol edilecek parça için 

uygulanabilir ve kaliteyi garanti altına aldığı 
kanıtlanmalıdır. Literatürde otomatik görüntü işleme 
sistemlerinin endüstride kullanımının avantaj ve 
dezavantajları ayrıntılı olarak bulunmaktadır [1]. 
 
Görüntü işleme sistemleri kameralar, ışıklar, optik ve 
yazılımdan oluşur. Yazılım, kamera aracılığıyla alınan 
görüntüyü işler ve sınıflandırır. Görüntü işleme 
sisteminde kullanılan tüm ürünler özel bir sistem için 
seçilir ve programlanır [2]. 
 
Görüntü işleme sistemleri endüstride birçok alanda 
kullanılmaktadır. Çelik, plastik gibi malzemeler 
üzerindeki çatlakları, çeşitli kusurları ve çizikleri 
belirlemede; barkod okuma, sıvı seviye tespiti, kapak 
montajı gibi süreçlerde başarılı şekilde 
uygulanabilmektedir.  
 
Enjeksiyon makinesinde üretilmiş plastik parçalarda 
şekil bozukluğu, eksik enjeksiyon, yüzey bozukluğu, 
kaynak hataları gibi hem görsel hem de işlevsel 
kusurların tespitinde kullanılabilmektedir [3]. 
 
Bu çalışmanın temel fikri emniyet kemeri 
mekanizmasında kullanılan ve karmaşık bir geometriye 
sahip olan  ‘Webbing Guide’ parçasının (Şekil 1–2) 
görüntü işleme sistemiyle kontrolünün sağlanmasıdır. 
Operatör tarafından 7500 adet/gün olarak kontrol 
edilebilirken tasarlanan ve üretilen görüntü işleme 
sistemi sayesinde 85000 adet/gün olarak kontrol 
edilmesidir. 
 
Bu çalışma 3 aşamadan oluşmaktadır: 

 Mekanik bileşenlerin doğru hızda ve 
birbirleriyle senkronize çalıştırılabilecek 
şekilde tasarlanması, üretilmesi 

 Parçadaki kusurları tanımlayan ve ayıklayan 
yazılımın geliştirilmesi 

 Kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi ve tüm 
bileşenlerin düzgün çalışmasının sağlanması 

 

 
Şekil 1: Üst Görünüm 
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Şekil 2 - Alt Görünüm 

 

2. Bileşenlerin Seçilmesi ve Tasarımın 
Oluşturulması 
 
Sistemde; iki adet lineer vibrasyon, iki adet vibrasyon 
kazanı, iki adet konveyör kullanılacaktır. Parçalar birinci 
vibrasyon kazanından istenilen şekilde çıkacak ve 
lineer vibrasyon aracılığı ile ilk konveyör üzerine 
beslenecektir. Birinci konveyör üzerinde; parçanın üst 
kısmı (Şekil 1) kontrol edilecek ve ayıklandıktan sonra 
ikinci konveyöre otomatik olarak düşecektir. İkinci 
konveyörde parçalar otomatik olarak ters çevrilip lineer 
vibrasyon aracılığı ile ikinci konveyör beslenecektir. 
İkinci konveyör üzerinde parçanın alt yüzeyi kontrol 
edilip ayıklandıktan sonra tam doğru parçalar doğru 
kasasına düşecektir. Sistemdeki konveyörlere elektrik 
motoruyla tahrik verilecek ve ayıklama işlemi basınçlı 
havanın parça üzerine doğru zamanda ve doğru yerde 
püskürtülmesiyle yapılacaktır. Parçanın kamera önüne 
gelip görüntünün alınması işlemi karşıdan yansımalı 
sensörlerle yapılacak ve tüm sistem PLC ile kontrol 
edilecektir [4][5]. 
 

 
Şekil 3: Aydınlatma Yöntemi [6] 

 
Otomatik görüntü işleme sisteminde, parçanın üstünü 
ve altına gören iki adet kamera kullanılacaktır. 
Kameralar ve aydınlatmalar, parçaların en uygun 
şekilde aydınlatılması ve görüntülenmesi için 
yerleştirilecektir. Sistemde Omron FH Serisi 5 MP’lik iki 
adet kamera kullanılacaktır [7]. Görüntü alınacak her iki 
konveyör üzerinde sağ ve soldan gelecek şekilde iki 
adet ışık kaynağıyla aydınlatılacaktır. Kamera 
seçildikten sonra en iyi görüntüyü elde etmek için birçok 
aydınlatma yöntemi denenmiş ve Şekil 3’te görünen 
aydınlatma yöntemi uygun görülmüştür. Ayrıca sistemin 

etraftaki diğer ışık kaynaklarından etkilenmemesi için, 
kamera ve aydınlatmaların olduğu bölgeler film 
kaplanmış fleksiglass malzeme ile kapatılacaktır. 
 
Kusur bulunan parçalar konveyör üzerinde hareket 
etmeye devam ederken ayıklanacaktır. Bunun için 
parçanın görüntüsü alınıp işlendikten sonra parça 
kusurlu ise aktif olan ve uygun uzaklığa yerleştirilen 
hava perdesi ile kusurlu parçalar ayıklanacaktır. 
 

 
 

Şekil 4 – Sistemin Genel Görünümü 

Görüntü işleme sisteminde birçok kusur tespit 
edilecektir. Bu kusurlar aşağıda sıralanmıştır: 
 

 Eksik enjeksiyon bölgesi tespiti 

 Dış çapak tespiti 

 İç çapak tespiti 

 Yüzey düzgünsüzlüğünün tespiti 

 İtici izlerinin tespiti 

 Renk solukluğu 

 Parça üzerindeki kanalların çapaklı olması 
tespiti 

 Parça üzerindeki tırnakta deformasyon tespiti 
 

3. Kullanıcı Arayüzünün Oluşturulması 
 
Kullanıcı arayüzünü oluşturmaya başlamadan önce 
parçanın görüntüleri günün farklı dilimlerinde alınmıştır. 
Otomatik görüntü işleme sistemi 24 saat 
çalışacağından gün içinde farklı dış ışık ortamlarında 
çalışacaktır. Alınan bu görüntüler bilgisayar ortamında 
işlenmiş ve bu bilgilere göre aydınlatmalar ve kamera 
pozisyonları her zaman doğru görüntü alabilmesi için 
konumlandırılmıştır. 
 
Kullanıcı arayüzü oluşturulurken sistem iki farklı sistem 
gibi tasarlanmış sonrasında tek bir ekranda 
birleştirilmiştir. Birinci konveyör üzerinde Şekil 1’de 
verilen formda görüntü alınmakta ve hatalar 
aranmaktadır.  
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Şekil 5: Birinci Konveyör Üzerindeki Kontroller 

Kontrollerde Omron görüntü işleme kütüphanesi 
kullanılmıştır. Parçanın rengi siyah olduğundan 
konveyör bant rengi beyaz seçilmiş ve böylece 
yazılımdaki filtrelerin iş yükü azaltılmaya çalışılmıştır. İlk 
parça görüntüsü alındıktan sonra öncelikli işlem 
görüntüdeki arka fonun silinmesidir. Böylece daha net 
bir parça görüntüsü elde edilmiştir. Sonrasında 
uygulanan siyah-beyaz filtreleme ile arka fondaki beyaz 
ile parçanın kendi rengi siyah arasındaki sınırlar 
netleştirilmiştir. Gün içindeki değişik ışık ortamlarının 
konveyör ve parça üzerinde oluşturduğu parlaklığı 
gidermek için ise parlaklık azaltma filtresi kullanılmıştır. 
Filtreleme işlemleri sonucunda görüntü işlenebilir hale 
getirilmiştir.  
 
Parçada oluşabilen tüm çapak hataları için çapağın 
oluşabileceği yerdeki beyaz pikseller sayılmıştır. Doğru 
parçada söz konusu bölgelerdeki piksellerin hepsinin 
beyaz olması beklenmektedir. Çapak oluşması 
durumunda parçanın sınırları genişleyeceğinden 
pikseller siyah olmuş ve çapak tespiti yapılmıştır. Siyah 
piksellerin sınır sayısını ise izin verilen çapak boyutu ve 
toleransı temel alınarak sınırlandırılmıştır (Referans 
çapak boyutundaki siyah piksel sayısı ± izin verilen 
tolerans boyutlarındaki siyah piksel sayısı). 
 
Parçada oluşabilen tün eksik enjeksiyon hataları için 
eksik enjeksiyon oluşabileceği yerdeki siyah pikseller 
sayılmıştır. Doğru parçada söz konusu bölgelerdeki 
piksellerin hepsinin siyah olması beklenmektedir. Eksik 
enjeksiyon oluşması durumunda parçanın sınırları 
değişeceğinden siyah pikseller beyaza dönecektir. 
Böylece eksik enjeksiyon tespiti yapılmıştır. Beyaz 
piksellerin sınır sayısını çapak hatasının tespitindeki 
gibi izin verilen eksik enjeksiyon boyutu ve toleransı 
temel alınarak sınırlandırılmıştır (Referans eksik 
enjeksiyon boyutundaki beyaz piksel sayısı ± izin 
verilen tolerans boyutlarındaki beyaz piksel sayısı ). 
 
Parça üzerindeki tırnak deformasyonu ise tırnağın 
parça gövdesiyle arasındaki açının ölçümü ile tespit 
edilmiştir. Tırnağın sınırları bulunup gövdedeki referans 
çizgisi arasındaki açı ölçülmüştür. Bulunan açının 
uygunluğu ise olması gereken açı ± izin verilen tolerans 
açısı ile kıyaslanmış ve hatalı olup olmadığı 
belirlenmiştir. Tırnak hatasının operatör tarafından 
tamamen tecrübe ile belirlenebilmesi ve direkt olarak 
emniyet kemeri mekanizmasına montajı etkilediğinden 
tespit edilmesi gereken en önemli unsurdur. 

Şekil 5’te görüldüğü gibi birinci konveyör üzerinde 
alınan görüntüde toplam 13 adet çeşitli tipte ve bölgede 
hata aranmaktadır.  
 
İkinci konveyör üzerinde ise Şekil 2’de görülen şekilde 
görüntü alınmakta ve hatalar aranmaktadır.  
 
İkinci konveyör üzerindeki parçanın görüntüsü alan 
kamerayla birinci konveyör üzerindeki kamerayla 
görülemeyen bölgelerdeki hataları aramaktadır. İkinci 
konveyörden de hatasız olarak geçen parçalar doğru 
kasasına düşmekte ve montaja sevk edilmektedir. 
 

 
 

Şekil 6: İkinci Konveyör Üzerindeki Kontroller 

Oluşturulan kullanıcı arayüzü Şekil 7’de görünmektedir. 
Kullanıcı arayüzünde tek ekranda birinci ve ikinci 
konveyör ayrı olacak şekilde birleştirilmiştir. Sol üst 
kısımlarda parçanın tüm ölçümler sonucunda doğru ya 
da hatalı olması durumumda beliren OK(doğru) ve 
NG(Hatalı) yazıları yerleştirilmiştir. Görüntünün 
alınması ve gerekli tüm işlemler yapıldıktan sonra 
geçen toplam süre, parça sonucunun hemen sağına 
yerleştirilmiştir. Ayrıca alt kısımlara operatör tarafından 
rahatlıkla görülebilecek şekilde parçanın hangi 
bölgelerinin kontrol edildiğini belirten kutucuklar 
yerleştirilmiştir. Kullanıcı arayüzüne yönetici olarak 
girildiği durumda kontrol edilen bölgeler aktif ya da pasif 
duruma getirilebilmektedir.   
 

 
 

Şekil 7: Kullanıcı Arayüzü 

4. SONUÇ 
 
Tablo 1’de görüldüğü üzere Otomatik Görüntü İşleme 
Sistemi, doğru olduğundan ve hatalı olduğundan 
kesinlikle emin olduğumuz parçalar ile yapılan 
validasyon çalışması sonucunda doğru parçaların 
%10’unu hatalı olarak sınıflandırması sistemi 
sorgulamaya sevk etmiştir. Ancak hatalı parçaların asla 
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doğru olarak sınıflandırılmamış olması sistemin 
güvenilirliğini ispatlamaktadır. 

  
Tablo 1: Otomatik Görüntü İşleme Sisteminin Ölçüm 

Sonuçları 

 Doğru olarak 
ayıklanmış 

parça 

Hatalı olarak 
ayıklanmış parça 

Doğru 
Parça 

%90 %10 

Hatalı 
Parça 

%0 %100 

 
 
Doğru olduğunu bildiğimiz parçaların %10’luk kısmının 
hatalı olarak ayıklanması durumu için yaptığımız 
çalışmalar sonucunda, çok küçük seviyede 
görüntülenmeye çalışan hataların görüntülenememesi 
sonucunda hataya ayıklandığı tespit edilmiştir. 
Konveyör hızı kademeli olarak düşürüldüğünde Tablo 2 
ve Tablo 3’te görülen durumlar tespit edilmiştir. 
Tablolarda görülebileceği gibi konveyör hızı 
düşürüldüğünde çok küçük seviyedeki kusurların daha 
net görüntülenebildiği böylece doğruluğundan emin 
olduğumuz parçaların hatalı olarak ayıklanma oranı 
düşmüştür. Tablo 4’te görüldüğü üzere konveyör hızı 
daha fazla düşürüldüğünde söz konusu oranın sabit 
kaldığı belirlenmiştir. 
 
%10’luk oranı düşürmek ve hatta sıfırlamak için ise 
çözünürlüğü daha yüksek kamera kullanılarak sistemin 
hızını yavaşlatmadan azaltılabileceği görülmüştür. 
 
Sistemin uzun süre (hiç durmadan 15 gün) çalışması 
sonucunda hedeflenen 85000 adet/gün hedefinin 
üzerine çıkılarak 92000 adet/gün kontrol sayısına 
ulaşılmıştır. Otomatik görüntü işleme sistemi 
öncesindeki 7500 adet/gün kontrol sayısının yaklaşık 
12 katına ulaşılmıştır.  
 
  

Tablo 2: Hızı 1 Kademe Düşürülmüş Sonuçlar (Orta 
Hızda) 

 Doğru olarak 
ayıklanmış 

parça 

Hatalı olarak 
ayıklanmış 

parça 

Doğru Parça %93 %7 

Hatalı Parça %0 %100 

 
Tablo 3: Hızı 2 Kademe Düşürülmüş Sonuçlar (Yavaş 

Hızda) 

 Doğru olarak 
ayıklanmış 

parça 

Hatalı olarak 
ayıklanmış 

parça 

Doğru Parça %95 %5 

Hatalı Parça %0 %100 

 
Tablo 4: Hızı 3 Kademe Düşürülmüş Sonuçlar  

(En Yavaş) 

 Doğru olarak 
ayıklanmış 

parça 

Hatalı olarak 
ayıklanmış 

parça 

Doğru Parça %95 %5 

Hatalı Parça %0 %100 

 
 

Teşekkür 
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Abstract
 
Different aluminum alloys used to investigate the 
influence of zinc elements contents  and nominal 
velocity on the load during backward extrusion process. 
Numerical analysis with Q Form 3D program used to 
demonstrate the results of load by using two types of 
workpiece material of aluminum alloys 1: AA6082 with 
maximum zinc contents = 0.2  and  2: AA 7075 with 
maximum zinc contents = 6.1 . For each alloy three 
values of velocities  were used ( 0.5 , 1 , !.5 )         
                                                     
                                                             
                                                
utilized and using hydraulic press machine with 
maximum pressure 1.5 MN . The process was done 
without lubrication with friction factor 0.5 to produce cup 
shape by using die and punch with H13HRC50 material 
. The results show that increasing zinc contents lead to 
increase the load and power required,  that is mean 
that the billets of Aluminum alloy of 7075 need more 
load and power than the billets of aluminum alloy 6082 . 
Increasing punch velocity lead to decrease the load and 
power in both types of Aluminum billets and for the 
same velocity in two types of aluminum the load and 
power increase in AA7075 with high zinc contents while 
the load results decrease in AA6082 with low zinc 
contents at constant velocities.       
 
 

Keywords: Zinc , Backward extrusion , Aluminum 

alloy , Load , Qform 
 

1. Introduction  
 
Zinc addition to aluminum alloy generally has different 
influence on microstructure which improve corrosion 
resistance . Also zinc aluminum alloy give high ability 
of bearing with small values of speed and large loads 
values . Increasing wear resistance is one of its 
advantages [1] . The influence of zinc on mechanical 
properties of aluminum aloy 6061 was studied by 
using different layer when insert aluminum alloy with 
Zn layers . The results show that this existence of Zn 
layers increas strength clearly [2] . Pure Aluminum is 
extracted from its ores with high cost and power but 
its not efficient in pure case with few applications . 
Alloying aluminum lead to iimprove  its properties and 
increase its applications in different fields . The ability 

of fast oxidation of aluminum form an oxide lyer which 
protect aluminum for further oxidation . Zin oxide was 
added to aluminum with many concentrations to study 
its effects on mechanical properties [3] . To inhance 
aluminum application,  many additives such as 
magnesium , nickel , Zinc and others are adding to 
pure aluminum which give many special properties 
and advantages according to the ratio of these 
elements .Various strain rates applied to aluminum 
alloy 7075 to demonstrate its alltitude at molecular 
level . EAM embeded atomic method used by mixing 
potential factors of Zinc to modified embeded atomic 
method potential parameters [4] . Aluminum alloy 
7075 has the highest Zinc contents among other 
aluminum alloy which give the hardness property to 
aluminum . Backward extrusion was achieved at 
semisolid state to study the microstructure and its 
altitude . The billets and die temperature were raised 
to make thixoextrusion this is induced homogenous 
microstructure [5] . The same study was done for 
aluminum alloy 7075 but under various deformation 
states .                                       -      
  and change many punch diameters and punch 
velocity . It is shown that many recrystallization  
mechanisims form another recrystallized grains after 
backward extrusion and the mechanical properties 
improved [6] .        

 

2. Material and Method  
 
A numerical analysis with Q form 3D was used to 
predict the amount of load and power required for 
backward extrusion of two types of aluminum alloy 
AA7075, AA6082  to study the effect of Zinc contents 
on load required . No lubrication was used with friction 
factor o.5 and maximum load 1.5 MN and three values 
of punch velocity ( 0.5, 1, 1.5 ) mm/s at temperature 20 
   . The die was designed of punch and die to allow the  
material to move in the direction opposite to the punch 
direction . The Q form method simulate the process by 
enter the boundary conditions of the material , process 
and die design . According to the simulation resultes 
the maximum and minimum values of load , power and 
temperature can be assigned . This method is suitable 
for all forging processes with 2D or 3D and  the present 
die design consider as 3D process . A hydraulic press 
machine was used as press machine with steel die 
without using lubrication .  
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3. Results 

 
3.1 Load 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Relation between load and time for different 
velocities for AA 6082 

Figure 2. Relation between load and time for different velocities 
for AA7075 

Figure 3. Comparison between AA6082 and AA 7075 for the 
load with v1= 0.5mm/s 

Figure 5. Comparison between AA6082 and AA 7075 for 
the load with v3= 1.5mm/s 

Figure 6. Relation between temperature and time with 
different velocities for aluminum alloy 6082 

Figure 7. Relation between temperature and time 
with different velocity for aluminum alloy 7075 

Figure 8. Relation between temperature and time for AA 
7075 with v1= 0.5 mm/s 

Figure 4. Comparison between AA6082 and AA 7075 
for the load with v2= 1 mm/s 
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Figure 9. Relation between temperature and 
time With different alloy for v2= 1mm/s 

Figure 10. Relation between temperature and 
time With different alloy for v3= 1.5mm/s 

Figure 11.Relation between temperature and time with 
different velocity for AA6082 , AA 7075 

Figure 12. Relation between temperature and time for 
AA 6082 with v1 

Figure 13. Relation between temperature and time for AA 
6082 with v2 

Figure 14. Relation between temperature and time for AA 
6082 with v3 

Figure 15 . Relation between temperature and time for AA 
7075 with v1 
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3.3 Power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. Relation between temperature and time for AA 
7075 with v2 

Figure 17. Relation between temperature and time 
for AA 7075 with v3 

Figure 18. Relation between power and time for 
different velocities for AA 6082 

Figure 20. Relation between power and time with 
different velocities for AA6082 , AA 7075 

Figure 19. Relation between power and time for different 
velocities for AA7075 

Figure 21. Comparison between AA6082 and AA 7075 for the 
power with v1= 0.5mm/s 
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4. Conclusion  
 

For backward extrusion process the two types of 
aluminum alloy showed that increasing velocity lead to 
decrease the load wihch mean that when the punch 
velocity increase the force can exceed the friction force 
easily and the load and power required for that were 
reduce. For temperature effects, the results 
demonstrated that the temperature increase with 
increasing velocity for both AA 7075 and AA 6082 
figures ( 6 , 7 ) but the temperatures for aluminum aloy 
7075 with high content of Zinc was larger than the 
temperatures of aluminum alloy 6082 with low content 
of zinc in each value of velocities Figures ( 8, 9, 10 )  
and that is because Zinc contents  increase the 
hardness of the aloy which increase the load needed to 
deform the workpiece so friction increase between die 
and billet and then teperature increased . The 
maximum temperatures were on the contact area of 
punch and billets Figures ( 12, 13 , 14 ) For AA 6082 
and Figures ( 15 , 16, 17 ) for AA7075 while the 
minimum values distributed in the regions away from 
contact area. For the load , the results show that 
AA7075 load values were higher than  AA 6082 for the 
same velocity  Figures (3 ,4,5 )  and in both cases the 
load increase largely in the beginning of process then 
still constant or near the constant  . Increasing punch 
velocity decrease load for each types of aluminum 
alloys Figures ( 1 , 2 ) .  To investigate the values of 
power , the simulation showed that increasing velocity 
increase the power and reduce the time rquired for the 

process for each AA 6082 and AA7075 Figures ( 18 , 
19 ) . For constant velocity , the power required for the 
aluminum alloy AA 7075 was higher than that of AA 
6082 Figures ( 21 , 22 , 23 ) .  
The numerical analysis by using Q form method was 
efficient manner to predict the values of load , power 
and temperatures which give good comprehension to 
the process before beginning with experimental work to 
take every input and out parameters into account and 
to shorten the process time with reducing the cost and 
finally increasing product quality.    
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Figure 22. Comparison between AA6082 and AA 7075 
for the power with v2= 1mm/s 

Figure 23. Comparison between AA6082 and AA 7075 
for the power with v3= 1.5 mm/s 
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Özet 
 
Otomotiv sektörü birçok malzeme türünün kullanıldığı 
sektörlerden biridir. Bu alandaki gelişim hızı diğer 
sektörlere göre daha sert ve keskin yaşanmaktadır. 
Malzeme türlerinin gelişimi uygulamaya direk 
yansımakta ve sisteme sokulmaktadır. Özellikle 
hafifliğin sağlanması ile yakıt tüketiminin azalması ve 
emisyon değerlerinin düşürülmesi ana hedef 
olmaktadır. Bu olay araçların çarpışma testlerini de 
etkilemektedir. Zira ağırlıktan tasarruf sağlanırken daha 
dayanıklı araçlar üretilmelidir. Bu çalışmada çarpışma 
testlerinde başarıyı sağlayacak malzemeler ve trend ele 
alınacaktır. Özellikle çelik tür ve kalitesinin gelişimi 
hayati değere sahip olduğu görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Otomobil, çarpışma testi, çelik 

 
Abstract 
 
The automotive sector is one of the sectors where 
many types of materials are used. The growth rate is 
harder and sharper than other sectors. Material 
development is directly reflected and implemented. 
Especially with lightness, it is aimed to decrease the 
fuel consumption and reduce the emission values. This 
phenomenon affects the crash tests of automobiles. 
Because more weight-saving tools should be produced 
while saving weight. In this study, materials and trends 
that will provide success in crash tests will be 
discussed. Especially the development of steel types 
and quality will be examined.. 
 
Keywords: Cars, crash testing, steel 

 

1. Giriş 
 
Enerji tüketimini, hava kirliliğini, CO2 emisyonunu 
azaltmak için artan talep sonucu, daha hafif araç 
üretmek otomotiv endüstrisi için en önemli hedef haline 
gelmiştir. Diğer çeliklere göre düşük özgül ağırlık, 
düşük kalınlık/yüksek mukavemet oranı, mükemmel 
şekillendirilebilirlik ve süneklik, yüksek darbe dayanımı 
gibi karekteristik malzeme özellikleri, otomotiv 
endüstrisi için yakıt tasarrufu ve düşük ağırlık 
gereksinimlerini karşılamak için kullanılan en ideal 
malzemeyi aramışına neden olmaktadır.  
Otomotiv endüstrisi, yakıt tüketim verimliliğini artırıp, 
daha güvenli ve daha hafif malzemeler ürütmek için 
çalışmalara hız vermektedirler. Enerji absorbsiyonu 
yüksek daha mukavemetli malzemeler, geleneksel 
çeliklere göre sahip oldukları daha ince ancak daha 

mukavemetli özelliklerinden dolayı malzeme sarfiyatını 
da düşüreceklerdir [1]. 
OECD (Organization for Economic Co-Operation and 
Development) raporuna göre 2009 yılından sonra araç 
ağırlığının değişim tahminlerine bakıldığında OECD 
raporunda araç ağırlığının azaltılması çakışmalarının 
hızlanacağını ve daha hafif araçlar üretileceğini rapor 
etmiştir. Bütün göstergeler otomobil üretiminin artışının 
belirgin bir şekilde yükseleceğini ve ağırlığının 
azaltılacağını göstermektedir. Ağırlık hafifletmenin tek 
yolu daha nitelikli ve yüksek mukavemetli çelik 
kullanmaktır. 
 

 
Şekil 1. Emisyon değişimi [2]. 

Otomotiv endüstrisinde çelik haricindeki plastik, 
alüminyum, magnezyum vb. gibi malzemelerin 
kullanımı, araçlarda yakıt tüketimini düşürmek 
maksadıyla ağırlık azaltma kaygısından dolayı artış 
göstermesine rağmen, çelik teknolojisindeki gelişmeler 
sayesinde çelik, otomotiv sektörü için hala önemini 
korumaktadır. Bunun sebebi alüminyum ve 
magnezyumun düşük dayanımı, düşük akma 
mukavemet değerleridir. Ayrıca bu malzemelerin 
üretimi esnasında doğaya çeliğin üretimi esnasında 
salınan zararlı gaz oranlarının ortalama 10-20 kat daha 
fazla salınmaktadır. Doğaya üretimi esnasında büyük 
zararlı gazların salınmasına neden olan bu 
malzemelerin üretimi de ilerleyen yıllarda kısıtlanabilir. 
Bütün bu çerçevede de çeliğin değeri ve kullanımı her 
geçen gün artmaktadır. 
 
Otomotiv üretiminde kullanılan başlıca çelikler üç 
kısımda incelenebilmektedir.  
 
Yumuşak çelikler; IF çeliği, Mild, BH ve diğerleri.  
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HSS (High Strength Steel) çelikleri; CM (komplex), IF-
HS, HSLA (YMDA)  
AHSS (AHSS: Advanced High Strength Steel) çelikleri; 
DP, TRIP, Martensitik, Usibor, 22MnB5, Hot stamping, 
TWIP.  
 
  Yumuşak çelikler, IF (Intersitial free) çelikleri çok az 
ara yer atomu içeren çeliklerdir. Düşük akma 
mukavemetleri, yüksek uzama ve iyi derin çekilme 
özellikleri nedeniyle çok iyi biçimlenebilirlik özellikleri 
gösterirler ve otomotiv sanayinde kullanılırlar. Düşük 
çekme mukavemeti ve yüksek % uzama değerlerine 
sahip olup darbe absorbe özelliğine sahiptir. Yüksek 
şekillendirilebilme özelliğine sahip çelikler, beyaz 
gövdede yüksek dayanıma ihtiyaç duyulmayan 
bölgelerde kullanılır  
 
İkinci tür HSS, konvansiyonel yüksek mukavemet 
çelikleri, genellikle karbon-mangan, fırında 
sertleştirilebilen izotropik, yüksek mukavemetli IF ve 
HSLA (High Strength Low Alloy) yüksek mukavemetli 
düşük alaşımlı çeliklerdir.  
 
Üçüncü tür AHSS ise gelişmiş yüksek mukavemet 
çeliklerinin yeni türleri olan Çift-faz, TRIP, Martensitik 
vd., çelik saclardır. Çift-fazlı çelikler, üretildikleri yüksek 
mukavemetli düşük alaşımlı (YMDA) çeliklere göre 
oldukça iyi mukavemet-süneklik ilişkisi göstermektedir. 
Bu çelikler üretildikleri YMDA ve karbon çelikleri ile 
kıyaslandığında pek çok şartlar için ideal olarak ifade 
edilebilecek özelliklere sahiptirler. Bunlar; düşük akma 
dayanımı, izotropik akma davranışı, yüksek pekleşme 
hızı, düzgün ve toplam uzama, yüksek yorulma 
dayanımı ve korozyon direnci gibi özelliklerdir Bu sınıfta 
en güncel çelik TWIP çeliğidir [1,3-5]. 
           
TWIP çeliği 
İkizlenme yoluyla plastisite kazanan (TWIP: twinning-
induced plasticity) çelikler, yüksek Mangan (15-30 
wt.%) düşük karbon içerikleriyle geleneksel çeliklere 
göre çok yüksek mukavemet ve mükemmel 
şekillendirilebilirlik özelliğine sahip yüksek manganlı 
östenitik çelikler olarak geliştirilmiştir. TWIP çelikleri 
genelde yüksek miktarda Mangan (Mn) içerir. Bunun 
yanı sıra alüminyum (Al), silisyum (Si), karbon (C) gibi 
alaşım elementleri katılarak mekanik özelliklerin 
kontrolü sağlanır. Mükemmel çekme mukavemeti-
süneklik ve mukavemet-ağırlık kombinasyonlarıyla 
çevre dostu ve daha güvenilir malzeme olarak 
bilinmektedir [6-8]. 
Otomobillerde Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Kullanım 
Alanları: 
– Tamponlar 
– Darbe Emiciler 
– Kapı Profilleri 
– A Pillar 
– B Pillar 
– C Pillar 
– Tavan Çerçeveleri 
– Kapı Güçlendirmeleri 
– Kapı Mekanizmaları 
– Süspansiyon Başlık 
 
 
 
 
 
 

2. ÇARPIŞMA ANALİZLERİ 
 
Otomobillerde çarpışma testleri NCAP olarak 
bilinmektedir. Birçok NCAP testi mevcuttur. Avrupa için 
yapılan teste EuroNCAP denilmektedir. Otomobil 
firmalarının tamamına yakını bu teste tabi 
tutulmaktadır. 

 
 

Şekil 2. Otomobillerde kritik bölgeler [9]. 
İlk darbenin karşılandığı parça Crash Bumpar yani ön 
tampondur. 

 
 

Şekil 3. Otomobillerde ön tampon [10]. 
Araç ön çarpışma traversini oluşturan tampon ve ezilme 
kutuları ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur Emre 
DORUK ve diğerleri [11], ön tampon analiz 
çalışmasında 6082-T6 ve 7075-T6 Alüminyum 
alaşımları kullanmıştır. Ezilme kutuları için ise 6082-T4 
ve 7061-T4 alaşımlarını kullanmışlardır. Oluşturulan bu 
4 modelin ve tekil parçaların absorbe ettiği enerji ve 
reaksiyon kuvveti değerlerini karşılaştırmışlardır. 
Çarpışma analizi sonucunda tampon ve ezilme 
kutularında oluşan deformasyon açısından tamponda 
en fazla yükü karşılayan alaşım modeli 4. Model 7075-
T6-6061-T4 korelasyonu iken ezilme kutusunda 3. 
model 7075-T6-6082-T4 korelasyonu olmuştur. 1. ve 2. 
modelde tampon olarak 6082-T6 kullanılmıştır. Ezilme 
kutuları için se 6082-T4 ve 6061-T4 malzemesi tercih 
edilmiştir. 3. ve 4. modelde ise tampon için 7075-T6 
kullanılırken, ezilme kutuları için yine 6082-T4 ve 6061-
T4 seçilmiştir. İyi bir çarpışma performansı elde etmek 
için yüksek enerji emilimi ve düşük reaksiyon kuvveti 
gereklidir. 
Tekil olarak parçaların enerji emme kabiliyetlerine 
bakıldığında, 7075-T6’dan yapılan tamponun 6082 
T6’dan yapılan tampona göre daha fazla enerji emdiği 
rapor edilmiştir. Çarpışma traversi tasarımlarına 
bakıldığında modellerin reaksiyon kuvvetinin düşük 
olması istenmektedir. Çünkü reaksiyon kuvveti yüksek 
olduğunda çarpışma esnasında parça plastik 
deformasyona uğrayamadan kırılabilir. Bu kapsamda 
bakıldığında en iyi modelin 3. model olduğu 
belirtilmiştir. 
. 
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Şekil 4. Otomobillerde kritik bölgeler [12]. 

FIAT firması yaptığı çalışma ile gelişmiş çelik 
kullanımını ön tampona yansıtmış ve değişimi analiz 
etmiştir. Buna göre bor çeliği ve DP600 ile kimbine 
edilmiş ön tampon yerine TWIP 1000 Çeliği 
kullanıldığında ağırlıktan %28 tasarruf sağlamış, fiyatta 
ise %22 tasarruf sağladığını rapor etmiştir. 

Sonuç olarak gelişen çelik türleri mukavemet ile 
sünekliğin doğru orantılı artışını sağlamaktadır. Bu 
tokluğun yükselmesine ve bu sayede darbelere karşı 
sönümleme kabiliyetine olumlu yansıdığı görülmektedir. 
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Özet 
 
Enerji şebekelerinin kararlılığını sağlamak için, şebeke 
frekansının belirli değerler arasında tutulması 
operasyonuna "Yük Frekans Kontrolü" denir. 
 
Primer Frekans Kontrol Testleri "Primer Frekans 
Kontrol Rezerv Testi", "Primer Frekans Kontrol 
Hassasiyet Testi" ve "Primer Frekans Kontrol 24 saat 
Doğrulama Testi" olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Hidroelektrik santralleri, Yük 

frekans kontrolü,  Primer frekans kontrolü,  
 

Abstract 
 
To ensure the stability of the energy networks, the 
operation of keeping the network frequency between 
certain values is called Load Frequency Control. 
 
Primary Frequency Control Tests have 3 stages as 
"Primary Frequency Control Reserve Test" and 
"Primary Frequency Control Sensitivity Test" and 
‘Primary Frequency Control 24 Hours Verification Test". 
 

Keywords: Hydroelectric power plants, Load frequency 

control, Primary frequency control,  

 

1. Giriş 
 
Bir elektrik enerji sisteminin kararlı çalışmasını 
sağlayabilmek amacıyla sistem şebeke frekans 
değerinin belirli limit aralığında tutulması için yapılan 
kontrole yük ve frekans kontrolü denir. Yük ve frekans 
kontrolü, bir elektrik enerji sisteminde üretim/tüketim 
dengesinin kontrolüdür [1]. 
 
Frekans ve gerilim sabitliği kaliteli güç üretimini 
belirleyen önemli faktörlerdir. Bundan dolayı yük 
frekans kontrolü elektrik enerji sisteminin yeterli ve 
istenen davranışı sergilemesinde önemli bir rol oynar 
[2]. 
 

2. Genel 
 
Elektrik güç sisteminin kararlı bir şekilde çalışması için 
sistem frekansının sabit kalması gerekmektedir. Bu 
sabit frekans için de güç dengesinin sağlanması 
gerekmektedir. Sisteme bağlı olan üretim 
merkezlerindeki generatörlerin çıkış güçlerinin 
sistemdeki yüke eşit olmasıyla sistemin kararlı olması 
ve istenen ideal durum elde edilmiş olur. Fakat talep 

edilen yükün sürekli artması ve azalması söz 
konusudur. Üretilen güç, talep edilen güçten yüksek 
olması durumunda, generatörlerin devir sayısının 
artmasına ve dolayısıyla sistem frekansının artmasına 
neden olur. Bunun tam tersi bir durumda da sistem 
frekansı azalma eğilimi gösterir. Sistemde yük 
değişimleri nedeniyle değişen frekans değerini istenilen 
aralıkta tutmak için yapılan  frekans kontrolü işlemi 
önem arzetmektedir. 
  
Yük ve frekans kontrolü Şekil 1’de gösterildiği gibi üç 
aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunlar; 
 
a. Primer (birincil) frekans kontrolü 
b. Sekonder (ikincil) frekans kontrolü  
c. Tersiyer kontrol 
 

Şekil 1. Primer,  sekonder ve  tersiyer kontro l  işlem  
şeması [3] 

 

3. Primer Frekans Kontrol Performans 
Testleri 
 

Sistemdeki güç dengesinin bozulması durumunda 
frekans sapmaları makul sınırlarda tutulmasını 
sağlayarak sabit frekans sağlanır. Üretim merkezlerinde 
bu kontrolü sağlayan hız regülatör sistemleri mevcuttur. 
Bu kontrol ile sistemdeki üretim ve tüketim dengesi 
sağlanır. Ancak bu kontrolde, frekansta meydana gelen 
sürekli durum hatası yok edilemez [4]. 
 
Primer Frekans Kontrolünün (PFK) amacı, 
enterkonnekte sistemde üretim ve tüketim arasındaki 
dengeyi sağlamaktır. Bu denge durumunda sabit bir 
sistem frekansı elde edilir. Güç sistemindeki 
üretim/tüketim dengenin bozulması durumunda sistem 
frekansında bozulmalar meydana gelir. Primer (Birincil) 
frekans kontrolünde çalışan generatörler bu duruma 
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tepki vererek sistem frekansının dengeli ve sabit 
değerlerde kalmasını sağlar [4,5]. 
 

PFK testleri  3 ayrı testten oluşmaktadır: 
 
1. Primer (Birincil) Frekans Kontrol Rezerv Testi 
2. Primer (Birincil) Frekans Kontrol Hassasiyet Testi 
3. 24 Saatlik Doğrulama Testi  

4. Primer Frekans Kontrolü Performans 
Testinde 24 Saatlik Doğrulama Testi 
 
Doğrulama testi, test edilen ünitenin test koşulları 
dışında  normal işletme şartları durumunda da sürekli 
ve kararlı bir şekilde "Primer Frekans Kontrolü" 
kriterlerine göre çalışabileceğinin doğrulanması için 
yapılır. 
 
Doğrulama testi, PFK rezerv ve hassasiyet testleri 
neticesinde, ünitenin bu kriterleri sağladığının tespit 
edilmesi halinde gerçekleştirilir. Ünite üzerinde yapılan 
ayarlamalar değiştirilmeden, türbin hız regülatörünün 
hız bilgisini şebekeden alacağı şekilde bağlantıları 
yapılır ve 24 saat boyunca enterkonnekte sisteme 
bağlanarak, normal çalışmasının kaydı yapılır. 
Enerji üretim santralinde test edilen üniteler için 
doğrulama testinin değerlendirilmesi Şekil 2’de 
gösterilen sınırlara göre yapılır. Beklenen çıkış gücü  

“Pset + PG  ± %1 x PGN” değer aralığında olması 

gerekmektedir. Buradaki PG, meydana gelen frekans 
sapmasına verilmesi beklenen primer tepkiyi ifade eder 
[6]. 
 

Şekil 2. Primer frekans kontrol doğrulama testi 
değerlendirilmesi [6] 

 

5. Pembelik Barajı ve Hidroelektrik 
Santralinde Primer Frekans Kontrolü 
Performans Testinde 24 Saatlik 
Doğrulama Testinin incelenmesi 
 

Pembelik Barajı ve HES’de nominal işletme şartları ve  
mevcut işletme şartlarına göre ayarlanmış değerler 
sırasıyla, Pnom: 63,67 MW, Pset: 45 MW, ΔP: 6,37 
MW, %2xPnom:1,274MW, %1xPnom: 0,637,  Δtd: 4 
sn, Hız Eğimi: %4, Ölü Bant: 0 mHz şeklinde 

belirlenmiştir.  
 
Şekil 3’de Ünitenin 24 saat doğrulama testi sonuçları 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 3.  Ünite için 24 saatlik doğrulama testi 
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Şekil 4.   Ünitenin şebeke frekansı pozitif yöndeki maksimum sapması ( f= 50,117025 Hz) 

 
 

 
Şekil 5.  Ünitenin şebeke frekansı negatif yöndeki maksimum sapması ( f= 49,922946 Hz) 

 
 
     
Şekil 4’de 24 saatlik doğrulama testi esnasında, şebeke 
frekansının pozitif yöndeki maksimum sapması 50,117 
Hz olduğu zamandaki ünitenin tepkisi görülmektedir. 

Şekil 5’te 24 saatlik doğrulama testi esnasında, şebeke 
frekansının pozitif yöndeki minimum sapması 49,922 
Hz olduğu zamandaki ünitenin tepkisi görülmektedir. 
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Şekil 6.  Ünitenin 24 saat doğrulama testi performansı 
 
Yapılan 24 saatlik doğrulama testi süresince kaydedilen 
toplam veri adedi 899.100, "Pset + ∆P ± %1xPGN" 
kriterine  göre uyan veri adedi 884.736 ‘dır. Bu veriler 
ışığında başarı yüzdesi %98,402 olarak saptanmıştır. 

Ünitenin 24 saatlik doğrulama testi performans eğrisi 
Şekil 6’da görülmektedir.   
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Özet 
Günümüzün hızla değişen rekabet ortamın şirketler 
ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak 
değiştirmeli ve yenilemelidir. Bu değiştirme ve yenileme 
işlemi yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim 
yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale 
getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Söz konusu 
yeni ve iyileştirilmiş çözümlerin ortaya çıkarılmasına temel 
oluşturacak, bir sistematik çerçevesinde değerlendirme ve 
yaygınlaştırma sürecini efektif hale getirebilecek araçlardan 
biri, kurum içerisindeki söz konusu faaliyetlerin TRIZ 
(Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) yöntemi ile 
desteklenmesidir. TRIZ, sadece mevcut durumun geçmiş 
deneyimlerin bir kombinasyonu olduğu varsayımından 
hareket eden ve karar vericiye bir düşünce sistematiği 
sunan bir yöntemdir. Firmalarda, TRIZ yönteminde 
faydalanılarak ideal çözümlere ulaştırılması mümkündür. 
Böylece maliyet, uygulanabilirlik gibi çeşitli parametreler 
çerçevesinde optimize edilen çözümler ve bu çözümlerin 
uygulamaya alınması firmanın rekabet gücünü arttıracaktır. 
Bu çalışmada, ağır ticari araçların süspansiyon sistem 
parçası olan V-çeki kolu, zorlayıcı ve ağır çalışma şartlarına 
karşı dayanımının arttırılması ve araç üzerindeki hareket & 
salınım kabiliyeti arttırılması amacıyla TRIZ yönteminden 
faydalanarak belirlenen parametreler ile değerlendirilmiş ve 
yeni ürün tasarımı yapılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: TRIZ, Tasarım, Ürün Geliştirme, V-

Çeki Kolu, Süspansiyon Sistemi. 

 
Absract 
 In today's rapidly changing competitive environment, 
companies must continuously change and renew their 
products, services and production methods. This 
replacement and renewal process involves all processes 
carried out to develop a new or improved product, service or 
production method, and to make it commercial income. One 
of the tools that can make the evaluation and dissemination 
process effective in a systematic framework in order to form 
the basis for the development of these new and improved 
solutions, is to support these activities within the corporation 
with TRIZ (Creative Problem Solving Theory) method. TRIZ, 
acting only on the assumption that the current situation is a 
combination of past experiences and presenting a system of 
thought to the decision maker, is a method. It is possible to 
reach ideal solutions by using TRIZ method in companies. 
Thus, the solutions optimized within the framework of 
various parameters such as cost and applicability and the 
implementation of these solutions will increase the 
competitive power of the company. In this study, V-torque 
rod, which is part of the suspension system of heavy 
commercial vehicles, has been evaluated with the 

parameters determined by using TRIZ method and its new 
product design has been made in order to increase the 
resistance against challenging and extreme working 
conditions, and also its movement & oscillation capability on 
the vehicle. 
 
Keywords: TRIZ, Design, Product Development, V- Torque 

Rod, Suspension System. 

1.Giriş 

Büyük bir rekabetin yaşandığı günümüzde, rekabet 
edebilmek için araştırma ve teknoloji geliştirmeye dayalı bir 
sanayi yapısı gerekmektedir. Ürün know-how’ına sahip ve 
uluslararası alanda katma değeri yüksek ürünler 
üretilebilmesi için tasarım ve imalat süreçlerinde yenilikçi 
fikirleri ön plana çıkarılması ve yeni teknikleri kullanması 
gerekmektedir. Yeni müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi 
amacıyla da izlenmesi gereken en önemli stratejilerden 
biriside yeni ürün geliştirme stratejisidir[1]. 

Teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ve rekabet edebilen 
ürünlerin üretilebilmesi için, tasarım ve imalat süreçlerine 
yeni tekniklerin entegrasyonu gerekmektedir. Bu nedenle 
sektör kuruluşlarının çözümler bulup tasarım ve imalat 
süreçlerindeki problemlere optimum müşteri memnuniyetini 
sağlamaları, istenen özelliklerde ürünleri en kısa zamanda 
ve düşük maliyetlerde üretmeleri için gerekli yeni teknikleri 
kullanmaları ve organizasyon düzenlemelerini yapmaları 
gerekmektedir[2]. Bu amaca ulaşmak için gerek 
problemlerin çözümlerine ulaşmada ve gerekse de 
problemsiz bir ürün geliştirme için çok sayıda yöntem 
kullanmaktadırlar. Deneme yanılma, psikolojik atalet, beyin 
fırtınası, morfolojik analiz, sinektik, pareto analizi, dağılım 
diyagramları, kontrol çizelgeleri, neden sonuç diyagramları, 
histogramlar, poka yoke, 5N1K, biyonik eşleme, tersine 
yenilik, teknoloji aktarımı, birleştirme, kalite fonksiyon 
yayılımı, taguchi, altı sigma, hata türü ve etkileri analizi, 
deneysel tasarım gibi yöntemler bunlardan bazılarıdır[1]. 
Tüm bu yöntemlerde ürün veya süreçte karmaşıklık artıkça 
kullanışlılıkları da kaybolmaktadır. Bu yöntemlerden farklı 
olarak deneme yanılma ile zaman kaybetmeden sonuca 
ulaşmak için geniş bir çözüm uzayından, en ideal çözüme 
doğru yönlendirme yapan bir yöntem olarak TRIZ son 
yıllarda gittikçe artan bir kullanım ile karşımıza çıkmaktadır 
(Şekil 1). 

TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi), Rusça “Yaratıcı 
Problem Çözme Teorisi” anlamına gelen “Teoriya 
Resheniya Izobretatelskikh Zadatch (Теория Решения 
Изобретательских Задач)” kelimelerinin baş harflerinden 
oluşmaktadır. 1946 yılında Sovyetler Birliği’nde Genrich 
Saulovich Altshuller tarafından geliştirilmiştir. TRIZ 
problemlere sistematik yolla yaklaşan, problemlere yaratıcı 
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çözümler sunan bir problem çözme tekniğidir. İngilizce’de 
“Theory of Inventing Problem Solving” olarak geçen 
metodun Türkçe’deki karşılığı “Yaratıcı Problem Çözme 
Teorisi” olarak geçmektedir. Altshuller yaklaşık 200000 
patenti incelemiş, sorunlara yaratıcı çözümler bulmaya 
çalışmıştır. Günümüzde incelenen patent sayısı 1500000 
gibi büyük rakamlara ulaşmıştır. Altshuller yapmış olduğu bu 
çalışmalar sonucunda incelediği bu patentlerden yaklaşık 
40000 tanesinin yaratıcı çözümler olduğunu, diğerlerinin 
birbirlerinin iyileştirmesi, bir başka deyişle zaman içinde 
sistemlerin gelişimi olduğunu görmüştür. Ayrıca yaptığı 
araştırmalarda ulaştığı bir başka sonuç da bir sistemde bir 
iyileştirme yapıldığında sistemin diğer parçalarında bir 
kötüleşme olduğudur. Buradan sistemdeki problemlerin var 
olan bu çelişkilerin ortadan kaldırılmasıyla giderileceğini 
belirtmiştir [2]. 

 

Şekil 1. TRIZ yönteminin diğer problem çözme teknikleri ile 
karşılaştırılması [3] 

Yaratıcı problem çözme tekniği, insanların sistematik 
ya da analitik düşünmelerine yardımcı olmayı hedefleyen, 
günlük yaşamda karşılaşılan teknik ve teknik olmayan 
problemlerin çözümlerinin geçmiş deneyimlerin bir 
kombinasyonu olduğunu varsayıp düşünce sistematiği 
sunan, asla karar verici yerine geçerek sorunlara mekanik 
ve detay çözümler yaratmayan sadece yön gösteren bir 
yöntemdir [4]. 

TRIZ metodu ile özel bir problemimizin çözümü 
genele uyarlanarak var olan çözüm yolları araştırılıp, 
çelişkilerin ortadan kaldırılmasıyla problemler için aranan 
özel çözüm elde edilir (Şekil 2). TRIZ yönteminin temelini 
çelişkiler oluşturmaktadır. Amaç çelişkilerin ortadan 
kaldırılıp, sistematik yollarla çözüme ulaşılmasıdır. 
 

 

Şekil 2. TRIZ’in genel sorun çözme modeli [4] 

TRIZ’ in teorisi üç temelden oluşur [5]: 

• İdeal dizayn (sistem) amaçtır. 

• Çelişkiler problemleri çözmeye yardım eder. 

• Yenilikçi süreç sistematik olarak yapılandırılabilir. 

Burada ifade edilen ideal sistem; “Mekanizmanın 
olmadığı fakat mekanizmanın yerine getirmesi gereken 
fonksiyonun var olduğu sistemdir” [6]. 

Sorunlar ve bunlara karşı geliştirilen çözüm yolları 
ise çelişkileri yaratır. Diğer bir deyişle bir aksiyon sorunun 
karşısında görünmeyen bir reaksiyon sorun daima vardır. 
Çelişkinin ortadan kaldırılması ise yaratıcı gerçek çözümü 
oluşturur. Ancak, karar verici için çelişkiden arınıp gerçek 
çözüme ulaşmak kolay değildir. Bu yüzden, sorunun 

çözümüne, ana amacı ideal çözüm ya da ideallik olan TRIZ 
yönteminin kullanımı ile daha kolay ve hızlı şekilde 
ulaşılabilir. İdeallik, çözümün yararlı etkilerinin zararlı 
etkilerine oranı olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle ideal 
çözüm, çelişkilerden bütün boyutlarıyla düşünülerek 
arındırılmalıdır. Ayrıca ideal çözüm fonksiyonel olmalıdır ve 
etkin kaynak kullanımı ile ortaya konmalıdır [1]. 

TRIZ yöntemini dört aşamalı bir süreci kullanarak 
tanımlanmıştır: 
1. Sorunun tanımlanması, 
2. Sorunun genel TRIZ sorunlarıyla karşılaştırılması ve 
eşleştirilmesi, 
3. Sorun çiftine karşılık gelen genel TRIZ çözümünün 
bulunması, 
4. Soruna ilişkin ideal çözümün geliştirilmesi. 

Bugüne kadar incelenen milyonlarca patent 
sonucunda sorunlar sınıflandırılmış ve genel tanımları 
yapılarak 39 adede indirgenmiştir (Tablo.1). Bu 39 
mühendislik parametresi, matris formatında düzenlenerek 
39x39 boyutunda Çelişkiler Matrisi adı verilen kare bir 
matris elde edilmiştir. Çelişkiler matrisinin x ve y 
eksenlerinde mühendislik parametreleri yer alır. Bu matriste 
y ekseni aksiyon sorunlarını ve x ekseni de reaksiyon 
sorunlarını gösterir. İdeal sistem ve çelişkiler müşterilerin 
tüm isteklerini sıfır maliyet ve sıfır zararlı etki ile 
gerçekleştiren sistem “mükemmel sistem”dir ve bu şartlar ile 
“ideal çözüm”e ulaşılmış olur.  

Tablo 1. TRIZ Mühendislik Değişkenleri [7] 
1.Hareketli Nesnenin Ağırlığı 21. Güç   

2. Sabit Nesnenin Ağırlığı 22. Enerji Kaybı   

3. Hareketli Nesnenin Uzunluğu 23. Madde Kaybı   

4. Sabit Nesnenin Uzunluğu 24. Bilgi Kaybı   

5. Hareketli Nesnenin Alanı 25. Zaman Kaybı  

6. Sabit Nesnenin Alanı 26. Madde Miktarı   

7. Hareketli Nesnenin Hacmi 27. Güvenilirlik   

8. Sabit Nesnenin Hacmi 28. Ölçüm Doğruluğu   

9. Hız 29. Üretim Doğruluğu  

10. Kuvvet 30. Nesneye Etki Eden 
Zararlı Faktörler   

11. Gerilim/Basınç 31. Zararlı Yan Etkiler  

12. Şekil 32. Üretilebilirlik 

13. Nesnenin Yapısal Kararlılığı 33. Kullanım Kolaylığı   

14. Dayanım 34. Tamir Edilebilirlik  

15. Hareketli Nesnenin Dayanımı 35. Adapte Edilebilirlik  

16. Sabit Nesnenin Dayanımı 36. Aletin Karmaşıklığı  

17. Sıcaklık 37. Kontrol Karmaşıklığı  

18. Parlaklık 38. Otomasyon Seviyesi  

19.Hareketli Nesnenin Harcadığı 
Enerji 

39. Verimlilik  

20. Sabit Nesnenin Harcadığı Enerji   

Altshuller çelişkiyi, sistemin bir niteliğini iyileştirmek için 
yapılan girişimin, sistemin diğer bir niteliğinin değerini 
düşürmesi” şeklinde tanımlamış ve yaptığı patent 
incelemelerinde bu çelişkileri sınıflandırarak 39 adet 
mühendislik değişkenini belirlemiştir. (Tablo 1). 
Çelişkiler matrisini kullanmadan önce incelenecek sorun 
tanımlanmalıdır. Sonra bu sorun TRIZ’in aksiyon sorunları 
ile karşılaştırmalıdır. Aksiyon sorun belirlendikten sonra, bu 
sorunu ortadan kaldıracak çözüm geliştirilmelidir. Çözüm bir 
dirençle karşılaşmıyorsa bu çözüm ideal bir çözümdür. 
Fakat normal koşullarda sorun basit ve bilinen bir yapıya 
sahip değilse en az bir reaksiyon sorunun ortaya çıkması 
beklenmelidir. Çelişkiler matrisinde sütunlarda yer alan 
reaksiyon sorunları ile kendi çözüm sürecinde ortaya çıkan 
sorunu karşılaştırarak satır ve sütun eşlemesini yapılarak bir 
hücre bulunur. Bu hücre TRIZ yönteminde ideal çözüm 
hücresidir. Bu hücrede mühendislik parametrelerinin 
belirlenmesi sürecinde olduğu gibi patent başvurularının 
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incelenmesi sonucu Yaratıcı Prensipler adı verilen ideal 
çözümler vardır (Tablo 2). 

Tablo 2. 40 Yaratıcı Prensip [7]  
1. Bölümleme 21. Acele Etme  

2. Ayırma 22. Zararı Faydaya Çevirme   

3. Lokal Kalite 23. Geri Besleme   

4. Asimetri 24. Aracı Kullanmak  

5.Kaynaştırma/ 
Birleştirme 

25. Self Servis   

6. Evrensellik 26. Kopyalama   

7. Birbirinin İçine Girebilme 27. Ucuz Kısa Ömürlü Nesneler   

8. Karşı Ağırlık 28.Mekanik Sistemin 
Yerine Koyma   

9.Başlangıçta Hareketsizlik 
(Eylemsizlik) 

29.Pnömatik veya Hidrolik Yapılar 
Kullanma  

10.Başlangıçta Eylemli 30.Esnek Kabukların/ 
İnce Filmlerin Kullanılması  

11.Önceden Güvenilirliği 
Sağlama 

31. Gözenekli Malzeme 

12. Eşit Potansiyel 32. Renk Değiştirme  

13. Ters Eylem 33. Homojenlik 

14.Küresellik-Bükümlülük 34. Atma ve Yeniden Ele Alma  

15. Dinamik 35. Fiziksel veya Kimyasal Durum 
Değişikliği  

16. Kısmi veya Aşırı Eylem 36. Hal Geçişleri   

17. Diğer Boyut 37. Isıl Genleşme 

18. Mekanik Titreşim 38. Kuvvetli Oksitlendiriciler 

19.Periyodik Hareket 39. Durağan Çevre   

20.Yararlı 
Hareketin Devamlılığı 

40. Kompozit Malzemeler 

Altshuller tanımladığı 40 Yaratıcı Prensibi, Çelişkiler 
Matrisinin hücrelerine, her bir hücrede en fazla dört prensip 
olmak üzere yerleştirmiş ve matrisi tamamlamıştır. Sonuçta 
39x39 boyutundaki Çelişkiler Matrisinde yaklaşık 1.600 
hücre ve yaklaşık 6.400 ideal TRIZ çözümü yer almaktadır. 
Altshuller, yukarıdaki tablolarda verilen 39 adet mühendislik 
değişkeni ile 40 yaratıcı prensibi bir matrise taşıyıp 
“Çelişkiler Matrisi”ni oluşturmuştur. Mühendislik 
değişkenlerini yatay ve düşey sütunlara taşımış ve 
çelişkilerin kesiştiği kutulara da 40 adet yaratıcı prensipten 
önerdiklerini yerleştirmiştir. 

Tasarım ve imalat süreçlerinde karşılaşılan 
kısıtlamaları gidermek ve özellikle yenilikçi ürünlerin 
üretilebilmesi çalışmalarında yardımcı olacak yeni yöntemler 
çeşitli sektör kuruluşlarında uygulanmaya başlamıştır. Son 
yıllarda tasarım ve imalat süreçlerinde kullanılmaya 
başlanan TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme Teorisi) 
problemlere yaratıcı çözümler geliştirilmesine yardımcı olan 
bir tekniktir. Firmalar üretim yapmak ve üretimini her geçen 
gün daha verimli ve kaliteli duruma getirmek zorundadır. 
Bunun gerçekleşmesi için yeni problem çözüm ve 
optimizasyon teknikleri denenmekte ve akademik alanda 
üretim süreçlerindeki optimizasyonların sağlanması için 
yapılan çalışmalar artmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
kullanılan optimizasyon tekniklerinden biri de TRIZ’dir. 
Özellikle son yıllarda TRIZ’ in tasarım, imalat ve kalite 
alanlarındaki uygulanabilirliği ile ilgili yapılan çalışmalar 
artmıştır[2]. Bligh (2006), TRIZ ve yalın üretim arasındaki 
ilişkiyi incelemiştir. TRIZ’ in yalın düşüncede 
kullanılabileceğini ve ürünlerin ya da şirketlerin geliştirilme 
süreçlerinde iki yöntemin birlikte yararlı olabileceklerini 
söylemiştir[8]. Feo ve Bar-El (2002), yaptıkları çalışmada 
Design for Six Sigma ve TRIZ metodunun ortaklaşa 
kullanımı ile yaratıcı ürün tasarımı ve bu ürünlerin hata 
düzeylerinin 6 Sigma seviyesinde olmasını ele 
almışlardır[9]. Durgun ve Turan (2016), yaptıkları 
çalışmada, TRIZ yaklaşımını diğer problem çözme 
tekniklerine göre kıyaslamış ve TRIZ yaklaşımının 
inovasyon sürecine olan etkisini değerlendirmişlerdir[1]. 

Şahin ve Öztürk (2009), TRIZ’ in imalat sürecinde 
uygulanması ele almış ve sürece etkileri örnek uygulamanın 
sonuçları ile değerlendirmişlerdir. TRIZ tekniğinin firmada 
istenen sonucu günün şartları için sağladığını ve eldeki 
verilere göre optimum çözümün bulunmasına yardımcı 
olduğunu görmüşler ve TRIZ’in imalat sürecinin 
optimizasyonunda katkıları olabileceğini göstermişlerdir[2]. 
Öztürk (2016), döküm braketlerin sonlu elemanlar yöntemi 
ile topoloji eniyilemesi için yeni bir yaklaşım denemiş ve 
içten yanmalı motor takozu braketi için başarılı sonuçlar 
elde etmiştir. Eniyileme sırasında titreşim cevabını 
sınırlayacak ve üretime uygun tasarım elde edilmesini 
sağlayacak kısıtlar kullanılması sonucunda yüzde 22,6 
oranında malzeme tasarrufu sağlandığını ifade etmiştir[10]. 
Doruk ve Şahin (2015), son yıllarda tasarım ve imalat 
süreçlerinde yaratıcı problem çözme yöntemi olarak 
kullanılan TRIZ metodolojisini tanıtarak, imalat sürecinde 
uygulamasını ele almış ve örnek uygulama ile maliyet ve 
uygulanabilirlik açısından değerlendirmişlerdir[11]. Manohar 
ve Kalla (2012), Hindistan’da araç park sorununa, sürücüler 
ve yolcular için güvenli, rahat ve otoparklara uygun otomotiv 
tasarımı ile gerektiğinde aracı genişletmek/daraltmak için 
yenilikçi kavramsal tasarım ortaya atarak aracı yeniden 
tasarlamak için problem çözme yöntemi olan TRIZ 
kullanmışlardır. Bu yöntemin tasarımcının tasarım çeliş-
kilerini çözmesine yardımcı olacağını desteklemişlerdir [12].  

2.Tasarımda TRIZ Tekniğinin Uygulanması 

2.1. Sorunun Tanımlanması 

Süspansiyon sistemi aracın konforunu ve sürüş 
performansını doğrudan etkileyen aracın ana 
bileşenlerinden biridir. Tüm motorlu taşıtlarda, şok ve 
titreşimleri absorbe etmek için tasarlanan çeşitli parçaların 
birleşimi süspansiyon sistemini oluşturmaktadır [13]. V-çeki 
kolu, ağır ticari araçlarda aksı şaseye bağlayan ve hayati 
önem taşıyan bağlantı parçasıdır (Şekil 3). Taşıtın hareket 
etmesi sonucu yoldaki zeminin formuna bağlı olarak 
tekerleklerde oluşan kontrolsüz hareketler aks gövdesine 
taşınır. Oluşan bu kontrolsüz hareket ve titreşimlerin bir 
kısmı tekerleklerde sönümlenirken, büyük kısmı aksa 
iletilmektedir. Aks ile taşıt gövdesi arasına rijit olarak 
bağlanan süspansiyon sistemi ile V- çeki kolu istenmeyen 
bu kontrolsüz hareketleri yolcunun ergonomik yapısını 
bozmayacak şekilde taşıt gövdesinde genliği düşük 
kontrollü ve limitli salınım hareketlerine dönüştürmektedir. 
Bu titreşim ve salınımlar çeki kollarının uçlarında yer alan 
kauçuk-metal bileşeni olan lastikli mafsallar ile sağlanır. 
Aynı zamanda taşıta çekiş gücünü veren motorun üretmiş 
olduğu döndürme kuvveti, aktarma organları yardımıyla 
tekerleklere iletilir. V-Çeki kolu aksın yere paralel 
hareketlerini engeller. Lastik kaplanmış metal bileşenlerin 
elastisitesinin optimum değerden fazla veya düşük olması 
aks üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Direksiyon 
kabiliyetini, sürüş kontrolünü, konforun bozulması gibi birçok 
önemli rol oynar. Örneğin aşırı yüksek elastisiteli çeki kolu 
aksın hareketine mani olamayacağı gibi aracın sağa veya 
sola çekmesine ve direksiyon kontrolünü zorlaştırmaya 
kadar olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Elastisitesinin az 
olması ise titreşim ve şokların araç gövdesine iletilmesine 
ve konforun bozulmasına yol açmaktadır. Bundan dolayı 
sürücü ve yolcu güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.   
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Şekil 3. V- çeki kolu ve bileşenleri(Üstte), V- çeki kollarının 
araç üzerindeki konumu (Altta) 

Ağır ticari araçlarda, ağır ve zorlayıcı çalışma şartlarında 
çalışan araçlar için, güvenliğe yönelik yüksek standartlar, 
sürekli yenilenen  tüketici isteklerini yansıtan  tercih ve 
beklentileri bulunmaktadır. Tasarımda bu zorlayıcı şartları 
karşılayabilecek dayanıma ve araç konforunu ve emniyetini 
sağlayacak araç geometrisiyle ile uyumlu süspansiyon 
elemanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada; 
geliştirilecek ürünün dayanımı ağırlığı arttırmayacak ve 
diğer konfor şartlarını etkilemeyecek şekilde tasarlanması 
ve daha yüksek salınım değerlerinin sağlanması 
istenmektedir.  

2.2. Sorunun Genel TRIZ Sorunlarıyla Karşılaştırılması 
ve Eşleştirilmesi 

TRIZ yaklaşımının bu adımında probleme ait teknik 
çelişkiler (technical contradictions) tespit edilir. Daha sonra 
bu çelişkiler TRIZ çelişki matrisine göre değerlendirilerek 
çözüm için yol haritası oluşturulur. Bu teknik çelişkiler 
belirlendikten sonra TRIZ çelişki matrisinde ilgili sütün, ilgili 
satır ile birleştirilip, yöntemin çözüm için bize sunduğu 
prensipler tespit edilir (Doruk ve Şahin, 2016). Tablo 3’de 
TRIZ çelişki matrisinin bizim problemimizle  ilgili  olan  kısmı 
gösterilmektedir. Çelişki  matrisinde  soldan  sağa sütunlar 
çözüme ulaşırken kötüye giden özellikleri, yukarıdan 
aşağıya  satırlar çözüme ulaşırken iyiye giden özellikler 
göstermektedir. 

Tablo 3. Teknik Çelişkilerin TRIZ Çelişki Matrisinde 
Değerlendirilmesi 

 
2.3. Sorun Çiftine Karşılık Gelen Genel TRIZ 
Çözümünün Bulunması 

Tasarlanacak sistem için teknik çelişkiler belirlendikten 
sonra TRIZ çelişki matrisinde ilgili sütün, ilgili satır ile 
birleştirilip, yöntemin çözüm için bize sunduğu prensipler 
tespit edilmiştir. Çelişkiler  matrisinden taşınan aşağıdaki 
yaratıcı  çözümler problem çözümüne yol göstermektedir. 

1- Bölümleme (alt parçalara ayrılması, kolay sökülebilir hale 
getirme)    

15- Dinamik  (uygun çalışma koşularını sağlayacak şekilde 
tasarlanması yada izin verilmesi. 

40- Tek çeşit malzeme yerine birleşik veya alaşım malzeme 
kullanımı 
35- Fiziksel veya kimyasal değişiklik (cismin esnekliğini 
değiştirmek) 
 
2.4. Soruna İlişkin İdeal Çözümün Geliştirilmesi 

Yukarıdaki prensipler incelendiğinde bize gösterdikleri ortak 
nokta; yeni bir sistemin tasarlanması ve bu sistemin daha 
yüksek dayanım ve daha iyi konfor sağlama gerekliliğidir. 
Prensiplerin yorumlanmasıyla birlikte; 1-Bölümleme Prensibi 
ile V-çeki kolunun araca bağlantı bölgelerinde daha yüksek 
dayanım ve konforlu stabil bir sistem için mevcut üretimdeki 
V-çeki kolları ağırlıklı olarak küresel mafsallı tasarıma sahip 
olmasına rağmen, yeni tasarımda kolay sökülebilir parçalara 
ayrılarak braketli olarak tasarlanmıştır (Şekil 4). Bu 
tasarımda kullanılacak braket yapısının yüksek dayanım ve 
malzeme tasarrufu bakımından 40-tek çeşit yerine alaşımlı 
daha dayanıklı malzeme kullanımı prensibi göz önüne 
alınarak farklı alaşımlı çelik malzemeler tercih edilmiştir. 
Yüksek dayanımlı çelik kullanımı ile Şekil 5’te görüldüğü gibi 
braket tasarımında farklı bölgelerde boşaltmalar ve 
revizyonlar yapılarak %40 ağırlık azaltma sağlanmıştır. 
Hafifletme çalışması ile hem hammadde kazancı hem de 
nihai üründe ağırlık avantajı sağlanmıştır. 

Çelişkiler 
Matrisi 

2-Hareketsiz 
cismin 
ağırlığı 

13-
Cismin 
kararlılığı 

23-
Madde 
israfı 

30-Cisme 
etki eden 
zararlı 
faktörler 

13-Nesnenin 
yapısal 
kararlılığı 

 

1, 26, 39, 40 

 

- 

 

2, 14, 
30, 40 

 

35, 24, 30, 
18 

14-
Mukavemet 

40,26,27,1 13,17,35 35, 28, 
31,40 

18, 35, 37, 
1 

16-
Hareketsiz 
cismin 
dayanıklılığı 

 

27,6,19,16 

 

39,3,35,2
3 

 

27,16,
18, 38 

 

17,1,40,33 

35- 
Uyumluluk 

19,15,18, 
29 

35,30,14 15, 10, 
2, 13 

35,11, 32, 

31 
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Şekil 4. Braketli V-Çeki kolu(Üstte) ve alt bileşenleri (Altta) 

 

Şekil 5. V-Çeki kolu braket tasarımı 

 

 
 

Şekil 6. V-Çeki kolu gövdesinde tasarımı ve salınım açı 
ölçümleri 

Süspansiyon sistemine etkiyen temel parametre-lerden biri 
olan Stiffness değerleridir. Bu sebepten lastikli mafsal 
tasarımı konfor için kritik bir parametredir. 35-Fiziksel veya 
Kimyasal Değişiklik prensibinden faydalanarak üründe 
dayanım gerekliliklerini sağlarken, araç özellikleri ve 
kullanım şartları gözönünde bulundurularak uygun kauçuk 
malzemesi seçilmiş ve metal formda tasarım değişiklikleri ile 
mafsalın rijitlik-esneklik değerlerinin belirli aralıklarında 
olması sağlanmıştır. Şekil 7, 8’de gösterildiği gibi, metal 
mafsal mili küresi düz iken açılan formlar elastikiyeti 
artırmakla birlikte istenilen yaylanma özelliklerini 
sağlamaktadır. Böylece araç kullanımında istenilen esnekliği 
sağlayarak konforu ve yol tutuş kabiliyetini artırılması 
sağlanmaktadır. 

 

 

Şekil 7. V-Çeki kolu gövdesinde kullanılan lastikli mafsal 
tasarım değişikliği 

 

 

Şekil 8. V-Çeki kolu lastikli mafsal değişiklik sonrası 
son tasarımı 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

449



 
 

Şekil 9. Yeni Tasarım V-Çeki kolunun son görünümü 
 

3.Sonuç ve Değerlendirmeler 

Her alanda olduğu gibi tasarım süreçlerinde de kısa zamnda 
en ideal çözüme doğru yönlendiren bir yöntem olarak kabul 
edilen TRIZ, tasarım başlangıcından itibaren yaratıcı 
çözümler için faydalanılması gereken en önemli metottur. 
Yeni V-çeki kolu tasarımında TRIZ yaklaşımından 
faydalanarak tasarım problemlerini tanımlayıp 
karşılaştırarak teknik çelişki matrisinde eşleştirilmesini 
gerçekleştirildi. TRIZ yaklaşımının sunduğu ideal çözümler 
değerlendirilerek tasarıma yansıltıldı. Böylece, mevcut 
kullanımdaki V-çeki kollarında daha farklı tasarıma sahip 
olan dayanım ve konfor&sürüş kabiliyeti arttırılmış V-çeki 
kolu tasarımı gerçekleştirilerek üretilmiştir. 

Geliştirilen V-çeki kolunda braket kısmı için yüksek darbe 
mukavemetine dayanabilmesi için mevcut kullanılan 
malzeme yerine alternatif bir malzeme kullanılmıştır. 
Kullanılan yeni malzeme ile geometrisi optimize edilerek 
%40 oranında hafifletilerek hem hammadde kazancı hem de 
nihai üründe ağırlık avantajı sağlanmıştır. Çeki kolu ürün 
grubunda dinamik salınım açı değeri mevcut şartlarda 
25°‘dir. Bu tasarım ile aracın yüksek hareket kabiliyetini 
sağlayacak 40° salınım açısı elde edilmiştir. Süspansiyon 
sistemine etkiyen temel parametrelerden biri olan stiffness 
değerleri için üründe dayanım gereklilikleri ile birlikte, araç 
özellikleri ve kullanım şartları gözönünde bulundurularak 
uygun lastik hamur malzemesi seçilmesi ve metal mafsal 
mili küresine açılan formlar elastikiyeti artırmakla birlikte 
istenilen yaylanma özelliklerini sağlamaktadır. Araç 
kullanımında istenilen esnekliği sağlayarak konforu ve yol 
tutuş kabiliyetini artırmaktadır. Sonuç olarak, TRIZ yöntemi 
kullanılarak ağır şartlara daha dayanıklı, araç üzerindeki 
hareketi ve salınım kabiliyeti arttırılmış ve dahası konfor ve 
ağırlık değerleri iyileştirilmiş olan V-çeki kolu tasarımı 

gerçekleştirilerek nihai ürün elde edilmiştir. Bu sayede 
otomotiv sektörünün rekabetçi ortamında prestij sağlayacak 
nitelikte ürün geliştirilmiştir. 
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Bu çalışmanın gerçekleşmesindeki katkılardan dolayı Ditaş 
Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ‘ye teşekkür 
ederiz. 

Kaynaklar 

[1]Durgun İ., Turan S.Ç. (2016). TRIZ Yaklaşımının İnovas-
yon Sürecine Etkisi. Uluslararası Katılımlı 16. Üretim 
Araştırmaları Sempozyumu. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İşletme Fakültesi 12-14 Ekim 2016. 
[2]Şahin Ş., Öztürk F.(2009). İmalat Süreçlerindeki Problem-
lere Optimum Çözüm Arama ve Bir Uygulama. Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, 
Sayı 1, 115.  
[3]Kraev V.,(2014), “TRIZ  Apprentice Course”,  And Invent,  
Inc. 398 Blue Hills Parkway, Milton,  MA 02186, 12-16. 
[4]Hacıevliyagil N.K., Ercan,S.,  Metin, B.C. (2005). Yenilikçi 
Sorun Çözme Kuramının Stratejik Önemi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Sayı:7 s.93-102. 
[5] Terninko,J., Zusman, A. and Zlotin, B. (1998).Systematic 
Innovation, An Introduction to TRIZ, St Lucie Press, Boca 
Raton, FL.  
[6] ReVelle, J.B., Moran, J.W. and Cox, C.A. (1998) The 
QFD Handbook, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY.  
[7] Savransky,  S.  D. (2000),  “Engineering of Creativity,  
Introduction to TRIZ Methodology of Inventive Problem 
Solving”, CRC Press, USA. 
[8] Bligh, A. (2006) The Overlap Between TRIZ and Lean. 
IME 552: Lean Manufacturing Systems, University of Rhode 
Island. 
[9] Feo, J.A. and Bar-El, Z. (2002) Creating strategic change 
more efficiently with a new Design for Six Sigma Process, 
Journal of Engineering Design, 15, 405-424.  
[10] Öztürk U.E. (2016). Döküm Braketlerin Bilgisayar 
Destekli Tasarım Eniyilemesi İçin Yeni Bir Yaklaşım Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik 
Dergisi Cilt/Vol.18, No:3, Sayı:54  
[11] Doruk E., Şahin Ş. (2015). Applying of Triz for Problem 
of Design and Manufacturing Process, XIII. Otomotiv ve Yan 
Sanayi Sempozyumu ve Sergisi, 13-14 Kasım 2015, 
İstanbul. 
[12] Manohar N., Kalla P. (2012). Innovative Conceptual 
Design on Car using TRIZ Method for Optimum Parking 
Space IOSR Journal of Engineering (IOSRJEN), ISSN: 
2250-3021 Volume 2, Issue 8, 52-57. 
[13] Goodarzi A., Khajepour A. (2017). Vehicle Suspension 
System Technology and Design, Morgan&Claypool 
publishers, Canada. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

450

https://www.researchgate.net/profile/Emre_Doruk3?_sg=Ec-nBFhc3izf2fApnWYDrugNI2WIDS7EOjri3METP6wU-KIjnur2pPFId1-tIAcJgjdnygw.JKSiI8A30iKdjohZxnw-kUyFfqt3Qr4IUawswNqq_H5YDlh9HCG7jBQfC0vcY_ToEDcAlzQf4c7IoZzDOaCe1Q
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2094996985_saban_sahin?_sg=Ec-nBFhc3izf2fApnWYDrugNI2WIDS7EOjri3METP6wU-KIjnur2pPFId1-tIAcJgjdnygw.JKSiI8A30iKdjohZxnw-kUyFfqt3Qr4IUawswNqq_H5YDlh9HCG7jBQfC0vcY_ToEDcAlzQf4c7IoZzDOaCe1Q


 

A FLOW DYNAMIC INVESTIGATION OF JET IMPINGEMENT WITH 

SWIRLING COAXIAL FORM 

Burak MARKAL 

Department of Energy Systems Engineering, Recep Tayyip Erdogan University, 53100 Rize, Turkey,                  
E-mail: burak.markal@erdogan.edu.tr 

 
 

Abstract
 
In the present paper, an experimental attempt is 
performed to investigate the flow behavior of jet 
impingement with swirling coaxial type. In this context, 
under different values of flowrate ratio and nozzle-to-
plate distance, dimensionless wall pressure 
distributions are obtained. Also, behavior of the 
pressure distribution is compared with the heat transfer 
results presented in a previous study by the author (see 
ref. [1]) under the same experimental conditions. It is 
concluded that subatmospheric region is occurred, and 
its strength is increased with decreasing separation 
distance and increasing flowrate ratio. Also, multiple 
peaks occur in the case of higher flowrate ratio. An 
inference can be made related to heat transfer behavior 
based on pressure distribution.         
Keywords: Pressure, jet impingement, swirling, coaxial  

 

1. Introduction 
 
Impinging jets have a wide range of application area in 
practice. Some examples can be given as cooling or 
drying processes, respectively, for electronic 
components and textile, annealing of nonferrous metal 
sheets [2], etc. Due to wide usage areas and suitability 
for research and development processes, many 
researchers deal with this unique subject. 
 
Baydar [3] performed experimental investigation for 
flow characteristics of confined single and double jet. 
Subatmospheric regions were observed, and this 
phenomenon was linked to the peaks of heat transfer 
coefficients. Kumar et al. [4] examined flow field and 
acoustic behavior of supersonic impinging jet. They 
studied for two different dimensionless separation 
distance of 4 and 4.5. For h/d=4, it was stated that 
helical mode of instabilities was the dominant factor on 
the shear layer; on the other hand, for h/d=4.5, 
coherent, axisymmetric vortices play the key role. 
Trainer et al. [5] conducted experiments to investigate 
the effects of nozzle diameter and surface tension on 
the thermal and hydrodynamic characteristics of air-
assisted impinging water jets. They stated that liquid 
Weber number adversely affected the overall heat 
transfer. Also, it was stated that two-phase flow 
patterns had an active role in heat transfer in the 
impingement region. Medina et al. [6] investigated the 
effect of Reynolds number on flow dynamics of 
pulsating jets. They declared that pulsating jets 
decreased the length of the potential core region in 
comparison with the continuous jets. Also, turbulent 
kinetic energy and fluctuations decreased with 
increasing Reynolds number. Yao et al. [7] 
experimentally studied flow behavior of turbulent 
impinging jets through the hot-wire anemometry 
technique. Their nozzle was a conventional round type. 

They concluded that the highest value of the kinetic 
energy in the free jet region took place in the mixing 
region. On the other hand, highest value of the kinetic 
energy for radial velocity in the wall jet zone had little 
dependence on normal distance from the target plate. 
Hindasageri et al. [8] investigated swirl effect on 
thermal behavior of flame jets. They stated that swirl 
showed positive and negative effects for heat flux 
distribution in the case of lower and higher Reynolds 
number, respectively. Terekhov et al. [9] experimentally 
examined impinging annular jets in terms of heat 
transfer and fluid flow, and they compared the results 
with the ones of round jet. They concluded that 
turbulence and heat transfer enhanced in the annular 
jet case (in comparison with the round jet). Natarajan et 
al. [10] focused on the flow dynamics and heat transfer 
characteristics of turbulent jet. They underlined the role 
of large-eddy structures related to variation of 
secondary Nusselt number peak. Yadav and Agrawal 
[11] experimentally investigated flow characteristics of 
impinging jets. They concluded that vortices appeared 
either in the free jet shear or wall jet region based on 
separation distance and Reynolds number. Shekhar 
and Nishino [12] dealt with the flow dynamics of 
confined impinging jets by using particle image 
velocimetry method. They defined three mixing layers, 
two boundary layers and two circulation regions in the 
flow field.  
 
Different studies conducted for impinging air jets are 
summarized in the above paragraphs. As it is obviously 
seen, the subject attracts a great attention of the 
researchers, and lots of studies have been performed 
under different experimental conditions and/or 
arrangements for further understanding of the flow and 
heat transfer characteristics. One of the most important 
reasons of this attention is the strong dependence of 
the flow structure on lots of geometrical and operational 
parameters. Any difference in the conditions induces 
different results. Also, it should be noted that nozzle 
type has the key importance among the influential 
parameters. In this context, swirling coaxial type nozzle 
presented some superior merits such that the first and 
comprehensive attempt is conducted by Markal [13] 
with regards to heat transfer characteristics and wall 
pressure distribution of swirling coaxial confined 
impinging air jets. However, literature needs new 
studies conducted under different operational 
conditions, and thus, the aim of the present study is to 
investigate the effect of flowrate ratio and separation 
distance on the wall pressure distribution in the case of 
swirling coaxial impinging air jet. Also, obtained results 
are compared with heat transfer behavior presented by 
Ref. [1] under the same experimental conditions.          
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2. Material and Method 
 
The experimental system used in the previous article of 
the author (see Ref. [13]) is utilized in the present study 
for different operational conditions. The schematic 
drawing of the setup is presented in Fig. 1. Here, 
experiments are conducted by using air compressed 
through a compressor and sent to a vertical tank. The 
air tank is used as a storage bin for shortening the 
working time of the compressor. Possible particles and 
humidity are blocked by a filter and dryer unit. Thus, 
clean air reached a separation point where one line is 
connected to inner circular flow passage of the nozzle 
and the other one is connected to three swirling 
channels. Every line includes a pressure regulator, 
adjusting valve and a rotameter for precise setting of 
the flowrate. As it is seen from the Fig. 1, the nozzle is 
connected to a vertical movement mechanism, and 
thus, the axial location of the nozzle can be changed. 
Air issued from the nozzle hits the impingement plate 
(or in other words, target plate). Holes with 0.5 mm 
diameter are drilled on the target plate in order to form 
pressure taps for measurements. First hole is formed 
on the geometric center of the plate, and the other 
holes are performed 3 mm away through the both 
directions according to the center. In other words, the 
distance between the centers of two neighbor holes is 3 
mm. On the other hand, diameter of the circular 
impingement plate is 46 mm. Each pressure tap is 
connected to a scanning valve via flexible miniature 
hoses. The scanning valve has multiple inlets, but only 
one outlet related to digital manometer for reading the 
relevant pressure values.  
 
The most critical part of the system is the nozzle 
because its geometry directly affects the flow structure. 
In the present study, a swirling coaxial type nozzle is 
used. Detailed solid views of the nozzle are presented 
in Figs. 2a and b. In Fig. 2a, full view of the nozzle is 
presented. The nozzle has one bigger hole in the 
center of the piece, which is called as circular passage 
or round jet. Towards the outer edges of the nozzle, 
there are three helical (swirl) flow passages. Width of 
the helical channels (ws) is 2 mm; while the height of 
them (hs) is 1.5 mm. Nozzle length (L) is 29 mm and 
outer diameter of the nozzle (D) is 10 mm. More 
detailed information can be found in the previous article 
of the author (see Ref. [13]).     
 
An experimental procedure can be summarized as 
follows: The compressor is powered and the air tank is 
filled. The nozzle-to-plate distance or in other words 
separation distance is adjusted. Then, the flowrate of 
each of the relevant nozzle section (inner round jet and 
outer helical jets) is adjusted to the desired values. 
Pressure values are read via the digital manometer. 
Then, another test is started.   
In the present study, there are two variables: (1) 
flowrate ratio and (2) nozzle-to-plate distance 
(separation distance). Flowrate ratio is defined as 
follows: 

 

  s

tot

Q
Q*

Q
                                                      (1) 

 
where, the flowrate in the swirling sections (in all the 
three helical passages) is presented by Qs. On the 
other hand Qtot represents the total flow rate (round + 

swirling), which is presented by the following equation: 
 

tot s rQ Q Q                                                    (2) 

 
Vertical distance between the nozzle outlet and the 
impingement plate is denoted by H, the dimensionless 

nozzle-to-plate distance (or separation distance) is 
obtained by dividing this term to outer diameter of the 
nozzle (H / D).   
 
The manometer used in the system is a differential 
type, and therefore, pressure difference is read directly 
via the manometer. 
 

j aP P P                                                      (3) 

 
Here, Pa denotes the atmospheric pressure and Pj 

denotes the static pressure on the target plate (or jet 
pressure). In the graphs, variation of Pj / Pa with 
dimensionless radial distance is given. This 
dimensionless parameter is presented as follows: 
 

r
r*

D
                                                            (4) 

 
where, radial distance measured from the geometric 
center of the plate is represented by r. Also, it should 
be noted that uncertainty value of the pressure drop is 
± 0.1%. 
 
 

3. Results and Discussion 
 
In the present paper, an experimental study is 
conducted for different values of dimensionless 
separation (or nozzle-to-plate) distance (H / D = 0.5, 1 
and 2) and flowrate ratio (Q* = 0.2 and 0.5). Total 
flowrate is adjusted to 70 LPM through the study. Also, 
to investigate any relation between the pressure and 
heat transfer behavior, pressure distribution obtained in 
this study is compared with the Nusselt number 
distribution obtained in the previous article of the author 
(see Ref. [1]) for the same conditions. Incompressible 
flow conditions are valid due to low Mach number (Ma < 
0.3). 
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Figure 1. Schematic drawing of the experimental facility [13]

        
(a)                                                                                                         (b) 

 
Figure 2. Drawings of the nozzle: Full view (a) and sectional view with holder (b) [13]. 

 
Figure 3 shows the radial variation of dimensionless 
pressure as a function of separation distance for 
different flowrate ratios (Fig.3a for Q* = 0.2; Fig. 3b for 
Q* = 0.5). For Q* = 0.2, wall pressure has its maximum 
value at the stagnation point (geometric center of the 
plate), and then local pressures dramatically decreases 
throughout the radial direction. At the dimensionless 
radial distance value of nearly 1.1 (r* = 1.1), the wall 
pressure reaches atmospheric pressure. Then, nearly, 
at the interval of 1.1 < r* < 1.8, a subatmospheric region 
occurs. Finally, after r* > 1.8, wall pressure becomes 
equal to atmospheric pressure. Similar trend is valid for 
all the dimensionless separation distance; however, in 
the range of 0 < r* < 1, the effect of separation distance 
is clear. The local pressures decrease with increasing 
separation distance. 

 
On the other hand, in Fig. 3b, for Q* = 0.5, completely 
different distribution is obtained. The pressure 
distribution based on the variation of flowrate ratio is 
presented in the following paragraphs in a more 
detailed manner; however, it should be stated that the 
local pressures increases with decreasing separation 
distance for Q* = 0.5 in the stagnation region as it was 
in Fig. 3a. Towards the radially outward regions (nearly 
r* > 1.5), separation distance loses its influence on the 
magnitudes of the pressure values. This kind of relation 
between the separation distance and pressure values 
(inverse proportion in stagnation region) can be 
explained with the jet spreading phenomenon and the 
relevant kinetic energy loss in the jet before 
impingement. This is also underlined in the literature 
[14, 15].    

Inlet for swirl jet 

Holder of the nozzle 

Round jet 
inlet 
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                                            (a) 
 

 
 

          (b) 
 
Figure 3. Radial variation of dimensionless pressure as 
a function of separation distance. 
 
Figures 4a to c present dimensionless pressure 
distribution as a function of flowrate ratio. The influence 
of flowrate ratio is seen more clearly in these figures. 
The variation in the case of Q* = 0.2 is explained in the 
above paragraphs, and thus, here, the difference is 
presented when the case is changed to Q* = 0.5. For 
Q* = 0.5, multiple peaks take place in the pressure 
distribution. Mainly, there are two positive peaks and 
one negative peak. There is also a third weak peak in 
r*= 1.5. In the lower values of separation distance, 
secondary peaks are much stronger than primary one. 
The primary peak occurs at the geometric center of the 
plate; while the secondary one occurs nearly at r*= 0.9. 
Then, the pressure significantly decreases and a 
subatmospheric region is appeared. Magnitudes of the 
secondary peak and subatmospheric peak decrease 
with increasing separation distance. Also, in the highest 
impingement distance, the subatmospheric region is 
nearly disappeared. Occurrence of higher pressures in 
the impingement locations can be related to higher 
degree of momentum transport, and also, as it was 
underlined by Ko and Kwan [16], existence of positive 
peaks may be attributed to vortices. Also, local wall 
pressure values (jet pressure) lower the atmospheric 
pressure (subatmospheric data) indicates the existence 
of recirculation zone [14].                
 

 
 

          (a) 
 

 
                    

            (b) 
 

 
 

           (c) 
 
Figure 4. Dimensionless pressure distribution over the 
radial distance as a function of flowrate ratio.  
 
Figure 5 is presented for investigation of any possible 
relation between the pressure and Nusselt number 
distribution. In this context, the experimental data of the 
present study is compared with heat transfer data 
presented in the previous paper of the author [1] for the 
same experimental conditions.  
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(a) 
 

 
 

(b) 
 

Figure 5. Comparison of the heat transfer behavior 
presented in Ref. [1] and dimensionless pressure 
distribution of the present study for Q* = 0.2 (a) and 
Q*= 0.5 (b). 
 
When the Figs. 5a and b are evaluated together, in the 
regions close to the geometric center of the target 
surface, both the pressure values and the Nusselt 
number in the case of Q* = 0.2 are greater than the 
ones of Q* = 0.5. Actually, this is related to the nature 
of the jet and the definition of flowrate ratio. Increasing 
flowrate ratio means a decrement in the content of 
inner round jet. In this regard, momentum of the inner 
jet decreases, and the relevant variations are obtained.  
 
Differently from Q*= 0.2, in the case of Q* = 0.5, 
significant secondary peak and a subatmospheric 
region occur in the pressure distribution. Also, from Fig. 
5b, it is seen that there is a secondary peak in the 
Nusselt number distribution. In the case of Q* = 0.5, 
heat transfer rate is obviously higher than the one of 
Q*= 0.2 nearly after r* > 0.6.  This enhancement is 
quite obvious in radially outward regions. In the Refs. 
[17, 18], it is stated that heat transfer was enhanced at 
the edges of recirculation zones. Also, Ko and Kwan 
[16] stated that positive peaks in the pressure 
distribution is related to existence of vortices. 
Especially, in the near field impingement cases (as in 
the Fig. 5), vortex rings disrupts the boundary layer, 
which improves the heat transfer. Consequently, an 
inference can be made related to heat transfer behavior 
based on pressure distribution.  
 

 4. Concluding Remarks 
 
In the present study, experiments are performed to 
investigate the wall pressure distribution of the swirling 
coaxial impinging air jets under various conditions. 
Obtained results are also compared with Nusselt 
number distribution presented in a previous paper of 
the author (Ref. [1]) for investigation of any possible 
relation between pressure and heat transfer behavior. 
Some important conclusions are presented as follows: 
 
 For both the flowrate ratio, up to a certain radial 

distance, wall pressures decreases with increasing 
separation distance, and beyond that point, the 
effect of separation distance disappeared. 

 Wall pressure distributions (as trend) in the cases of 
Q* = 0.2 and Q* = 0.5 are quite different from each 
other.  

 For Q* = 0.2, wall pressure has its maximum value 
at the stagnation point (geometric center of the 
plate). After this peak point, local pressures 
dramatically decrease and reach atmospheric 
pressure. On the contrary, there are multiple peak 
points in the case of Q*=0.5, and a more 
pronounced subatmospheric region occurs.  

 Wall pressure distribution may give some important 
information about the heat transfer behavior. 
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Özet 
 
Bu çalışmada küresel grafitli dökme demir (GGG) bir 
kalitesi olan GGG-80 yüzeyine termo-reaktif difüzyon 
tekniği 900, 1000 ve 1100°C ve 1 saat süre  ile CrVC 
kompozit kaplama tabakası  oluşturulmuştur. 
Oluşturulan kaplama tabakalarının metalografik 
karakterizasyonu ve mikro sertlik incelemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Ardından elektro-kimyasal korozyon 
test metodu ile kaplamaların korozyon dirençleri 
belirlenmiş ve işlemsiz numune ile kıyaslanmıştır. 
Metalografik incelemeler sonucu 10-33 µm kalınlığa ve 
3100 HV  mikro sertlik değerlerine sahip kaplama 
tabakarı elde edilmiştir. CrVC kaplamaların tamamı 
işlemsiz numuneden daha iyi bir korozyon direnci (4-
7,65 kat) sağlamış olup en iyi korozyon direnci 
1100°C’de 1 saat süre ile kaplanmış numunede tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Kürsel Grafitli Dökme Demir, 

Termoreaktif difüzyon tekniği, kompozit kaplama, 
Korozyon direnci. 

 
Abstract 
 
In this study, CrVC composite coating layer was 
generated on the surface of GGG-80, which is a quality 
of ductile graphite cast iron, by thermal-reactive 
diffusion technique at 900, 1000 and 1100 °C for 1, 
hour. Metallographic characterization and 
microhardness analysis of the coating layers were 
carried out. Corrosion resistance of the coatings were 
determined by the electro-chemical corrosion test 
method and compared with the untreated sample and 
each other. Metallographic investigations showed that, 
the formed CrVC coatings on the surface had 10-33 µm 
thickness  and 3100 HV a micro-hardness values. All of 
the CrVC coatings provided a better corrosion 
resistance (4-7,65 times) than the untreated sample 
and the best corrosion resistance was determined in 
the coated sample at 1100 ° C for 1 hour. 
 
Key Words: Ductile cast iron, Thermo-reactive 

diffusion, Composite coating, Corrosion resistance 
 

 
 

1. Giriş 
 
Demir esaslı malzemeler endüstride en yaygın 
kullanılan malzeme grubu olup bunların içinde de 
özellikleri nedeniyle çelikler ön plana çıkmaktadırlar [1]. 
Fakat son yıllarda döküm endüstrisindeki gelişmeler ile 
çeliğin mekanik özelliklerine yakın ve dökme demirin 
üretim üstünlüklerine sahip olan küresel grafitli dökme 
demirlerin üretilmesi ve bu malzeme grubunun çeliğe 
göre daha ekonomik üretilebilmesi birçok alanda bu 
alaşımların çeliklerin yerine kullanılmasını sağlamıştır 
[1, 2, ]. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) küresel grafitli 
dökme demirleri DDK işareti ile sınıflandırmış olup 
“Dökme Demir Küresel Grafitli” anlamına gelmektedir 
[3]. Ancak literatürdeki yaygın kullanımı GGG dir. 
Çeliğe göre düşük yoğunluk ve üretim maliyetine sahip 
GGG’ler dökme demirin iyi bilinen yüksek döküle bilirlik, 
işlene bilirlik, titreşimi sönüleme, yüklenme kapasitesi 
ve üretim avantajları gibi özelliklerine ilave olarak diğer 
dökme demirlere göre mukavemet, yorulma direnci, 
tokluk ve süneklik özellikleri daha iyidir [1, 2, 7, 8]. 
Kısaca GGG’lar mekanik özellikleri çeliklere yakın iken 
kimyasal ve fiziksel özellikleri ise dökme demirlere 
yakındır. Bu özellikleri döküm hallerinde ergimiş metale 
katılan magnezyum ve/veya seryum ilavesi ile grafit 
lamellerinin küre şeklini almalarına borçludurlar [6,7].  
 
Dökme demirler içerisinde en dayanıklı ve tok olan 
küresel grafitli dökme demirler yukarıda anılan 
özelliklerinden dolayı endüstrinin birçok alanında 
kullanım alanı bulmuşlardır [2, 5]. GGG’lerin kullanıldığı 
uygulamalardan bazıları ise; sıcak hadde merdaneleri, 
cam endüstrisi kalıpları, alüminyum ve kurşun ergitme 
potaları, cüruf potaları, dişliler, diferansiyel dişli kutuları, 
volanlar, kırıcı gövdeleri, pompa gövdeleri, konveyör 
dirsekleri, pres makineleri, kalıplama dereceleri, hidrolik 
presler, silindirler, akslar, traktör parçaları, transmisyon 
kutuları, pedallar, ön tekerlek çatalları, kren parçaları, 
beton karıştırıcı parçaları, yol inşaatı makineleri, 
kurutma silindir tekerlek kalıpları, kompresör gövde ve 
kafaları, gaz türbini kompresör kutuları, brülör gövdeleri 
ve fırın parçalarıdır [8-12]. Küresel grafitli dökme 
demirlerin uygulama alanları göz önünde 
bulundurulduğunda aşınma ve korozyon olaylarının 
meydana geldiği ortamlardaki kullanımları dikkat 
çekmektedir. Korozyonun ilk başlangıç noktası 
malzemelerin yüzeyi  olduğundan yüzey özelliklerinin 
geliştirilmesi korozyon dirençlerinin artıracaktır. 
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Korozyon dirençlerinin geliştirilmesinde kullanılan 
yöntemlerde biri de Termo-reaktif difüzyon (TRD) 
tekniğidir. 
 
TRD; karbür, nitrür ve karbo - nitrür gibi sert ve aşınma 
direnci yüksek olan tabakaların karbon (>0.3) içeren 
demir alaşımlarının yüzeyinde difüzyon yoluyla 
oluşturulduğu bir metottur.  Bu yöntem 1970'li yıllarda 
Japonya'da Toyota tarafından geliştirilmiş ve takım 
çeliklerin ömürlerinde 20 kat’ı aşan iyileştirmeler 
sağlanmıştır.  Bu sisteme göre boraks tuz banyosu 
içine ilave edilen V, Nb, Ti, Ta, ve Cr gibi güçlü karbür 
ve nitrür yapıcı elementler, çelik yüzeyindeki karbon ve 
azotla birleşerek yüzeylerde metalik karbür, nitrür ve 
karbo-nitrür tabakalar oluştururlar. TRD yöntemi ilk 
yıllarda daha çok sıvı ortamda gerçekleştirilmiş olsa da 
günümüzde akışkan yatakta ve kutu sementasyon 
(katı) ortamda da gerçekleştirilmektedir. 
 
TRD kutu sementasyon kaplama yöntemi aslında bir 
termokimyasal işlemdir. Ancak geleneksel 
termokimyasal işlemlerden (karbürleme, nitrürleme, 
borlama vb.) biraz farklıdır. Çünkü geleneksel yüzey 
sertleştirme metotlarında karbon ve azot, altlık 
malzemenin yüzeyini sertleştirmek amacıyla dışarıdan 
difuze edilerek altlığın iç kısmında kaplama tabakası 
oluşturur. TRD yönteminde ise; çelik altlıktaki karbon ve 
azot yüksek sıcaklıkta (800–1250°C) yüzeye difüze 
olarak titanyum, vanadyum, niyobyum, tantalyum, 
krom, molibden ya da tungsten gibi kuvvetli karbür ve 
nitrür yapıcı refrakter geçiş metalleri ile birleşerek çelik 
yüzeyinde yoğun, gözeneksiz, ana metale sıkı birµ 
şekilde bağlı sert ve aşınma direnci yüksek olan bir 
kaplama tabakası  oluşumunu sağlar. Geleneksel 
metotların aksine oluşan kaplama tabakası altlık 
yüzeyinde gelişir.  Altlık malzeme ile kaplama tabakası 
arasında belirgin bir sınır vardır. Ancak, işlem yüksek 
sıcaklıkta gerçekleştirildiği için karbür oluşturucu 
elementlerin ana metal içine difüzyonu söz konusudur. 
Bu da metalurjik olarak bağlı bir yapı oluşturmaktadır 
[13].  
 
TRD yönteminde geçiş elementlerinden titanyum, 
vanadyum, niobyum, tantalyum, krom, molibden, 
tungsten elementlerinden bir veya birden fazlası aynı 
anda kullanılabildiği için mekanik özellikler bakımından 
geniş bir aralıkta kaplama tabakaları elde edilebilir. 
Ayrıca,  kaplama işleminde uygulan süre ve sıcaklık ile 
kaplanan atlık malzemenin kimyasal kompozisyonu da 
elde edilecek kaplamaların mekanik özellikleri üzerinde 
önemli bir etkendir. Şöyle ki: TRD işlemi sonucu elde 
edilen tabakaların sertlik değerleri TiC (3200-3800 HV), 
VC (2900 - 3200 HV), NbC (1800-2500 HV), Cr3C2 
(1350-2280 HV),  Cr7C3 (1336-2200 HV), ve Cr23C6 
ise (976 - 1650 HV) aralığındadır [14, 15]. 
 
TRD yöntemi 1970’den beri yaygın kullanılmasına 
rağmen literatürdeki çalışmalar incelendiğinde ise TRD 
yöntemiyle yapılan çalışmaların çoğunda  kromlama ya 
da vanadyumlama işlemi tek başına uygulanmıştır. 
TRD yöntemiyle gerçekleştirilen kromlama işlemi Cr 
korozyon direncinin iyi olmasından dolayı genellikle 
çeliklerin oksidasyon ve korozyon dirençleri üzerine 
odaklanılmıştır [16-18]. TRD yöntemiyle gerçekleştirilen 
çalışmalarda ise vanadyum karbürlerin sahip olduğu 
yüksek sertlik özelliklerinden dolayı yapılan çalışmalar 
daha çok aşınma dirençleri ve adhezyon dirençlerinin 
belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
  

Son 5 yılın popüler konusu ise TRD yöntemi ile 
kompozit kaplamaların eldesidir. Ghadi ve diğ. (2016) 
iki farklı  (metal/oksit) banyoda CK 45 çeliğini TRD 
yöntemi ile yüzey modikasyonunu gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında banyo içeriklerine bağlı olarak 6 µm 
kalınlığında kompozit krom vanadyum fazları (Cr23C6, 
Cr7C3, V8C7, Cr2VC2) elde ettiklerini belirtmişlerdir [17]. 
Diğer bir çalışma ise yine Ghadi ve diğ. (2017) 
tarafından H13 çelikleri üzerine metal, oxide ve metal 
oksit banyolarıa yapılmış olup sırasıyla 6.5, 5.2 ve 5.7 
µm kalınlığında  kompozit (Cr7C3, V8C7, Cr2VC2, VC 
içerikli) kaplama tabakaları elde edilmiş ve kullanılan 
banyolara göre kaplamaların karakterizasyonu 
yapılmıştır [18]. Günen ve ark., (2019) AISI D2 çeliği 
üzerine farklı sıcaklık ve süre ile elde ettikleri CrVC 
kaplamaların metalografik karakterizasyonu ve aşınma 
dirençlerini inlemişlerdir. Sıcaklık ve sürenin artışına 
bağlı olarak CrVC kompozit kaplama tavakasında V 
içeriğinin artttığı ve bu durumun ise aşınma direncini 
daha da artıtrdığını belirtmişlerdir [19]. Literatürdeki 
çalışmalar incelendiğinde  kompozit CrVC kaplamalar 
sadece çelikler üzerine sınırlı çalışma olduğu ve olan 
çalışmalarda korozyon dirençlerinin çalışılmadığı tespit 
edilmiştir. 
 
Bu amaçla bu çalışmada kürsel grafitli dökme demir 
kalitelerinden biri olan GGG-80 üzerinde TRD 
yöntemiyle oluşturulan komopozit CrVC kaplamaların 
korozyon dirençleri üzerine odaklanılmıştır. 
 

2. Materyal Metot 
 
Bu çalışmada kaplama işlemleri için GGG-80 kalite 
küresel grafitli dökme malzemesi cam endüstrisine 
kalıp yapımında bulunan Özen-İş makine (Mersin) den 
temin edilmiştir. Spektrofotometrik olarak atomik 
emisyon  (ICP) cihazı ile GGG-80 Küresel grafitli 
dökme demirin kimyasal kompozisyonu tespit edilmiştir 
(Tablo 1).  

Tablo 1. Deneyde kullanılan GGG-80 perlitik küresel 

grafitli dökme demirin kimyasal bileşimi 

C Si Mn P S 

3,65 1,90 0,30 0,06 0,03 

Cr Ni Mo Mg Fe 

0,016 0,015 0,002 0,035 Kalan 

 

Çelikler üzerindeki çalışmalarımızdan yola çıkarak 
kaplama işlemleri için %30 Fe-V+ %30 Fe-Cr+%30 
Al2O3+ %10NH4CI toz harmanı hazırlanmıştır. Kaplama 
işlemleri atmosfer kontrollü fırında 900,100 ve 1100 
C’de 1 saat süre ile geçekleştirilmiştir. Ardından 
kaplama potaları ısıl işlem fırınından çıkarılarak akışkan 
suda hızlı bir şekilde soğutulmuştur. Soğurma 
işleminden sonra numunelerin yüzeyi toz kalıntılarından 
temizlenmiştir. 

Metalografik incelemeler ve korozyon testleri (Optik, 
XRD, SEM, Korozyon numunesi) için numuneler uygun 
ebatlarda hassas kesme cihazında kesilmiştir. Ardından  
zımparalama ve parlatma aşamalarından geçen 
numuneler optik ve SEM+EDS ile incelenmiştir. 
Kaplamada oluşan fazların tespiti amacıyla XRD 
analizleri yapılmıştır.  Korozyon dirençlerinin 
belirlenmesi amacıyla işlemsiz GG-80 ve farklı 
parametreler ile kaplanmış olan numunelerin korozyon 
performansları elektro-kimyasal olarak açık devre 
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potansiyeli ve Tafel ektrapolasyon metotlarıyla 
belirlenmiştir. 

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Şekil 3.1’de küresel grafitli dökme demir yüzeyinde 
oluşturulmuş olan CrVC kaplama tabakasının SEM 
görünüm ve alaşım elementlerinin dağılımı 
gösterilmiştir..  
 

 
Şekil 3.1 GGG-80 küresel grafitli dökme demir 
yüzeyinde oluşturulan CrVC kaplama tabakasının a) 
SEM b) EDS line görünümü 
 
Şekil 3.1a incelendiğinde GGG-80 yüzeyinde farklı renk 
konsantrasyonlarında olduğu görülen farklı kaplama 
bölgeleri oluşmuştur. Şekil 3.2b’de görüldüğü üzere 
kaplama tabakasının yüzey kısmı Cr’ca zengin iken iç 
kısımlara doğru ise V içeriğinin daha zengin olduğu 
görülmektedir. Ayrıca demir elementinin yüzeyden 
kaplamanın iç kısımlara doğru azaldığı karbonun ise 
kaplama tabakasının içinde ana matrisden daha fazla 
olduğu görülmektedir. C’nun yüksek pik değerleri 
gösterdiği noktalar ise küresel grafitli dökme demirlerde 
küresel olarak bulunan C’nun alt matrisde bu şekilde 
varlığını koruduğunu göstermektedir. 
 
Elde edilen kaplama tabakalarının kaplama işleme 
sıcaklığı ile arttığı ve 10-33 µm kalınlıklara kadar 
ulaştığı görülmektedir. Kaplama kalınlıkları çelikler 
üzerine elde edilen kaplama kalınlıklarının yaklaşık 2 
katıdan fazladır [16-19]. Bu durum iki hususa 
bağlanabilir. Birincisi kullanılan tozların nanoboyutlu 
olması dolayısıyla difüzyonun çok daha kolay 
gerçekleşmiş olması sebebiyledir. İkincisi ise C 
oranının çeliklere göre çok daha yüksek olması 
dolayısıyla yüzeyde daha kolay karbür bileşikleri 
oluşturmasıdır. Elde edilen kaplamaların sertlik 
değerleri 2461- 3100 HV aralığında olup termo reaktif 

difüzyon tekniğinde uygulanan kromlama ve 
vanadyumlama çalışmalarındaki sertlik değerleri ile 
uyum içerisindedir. 
 
Açık devre potansiyeli anodik ve katodik tepkimelerin 
bir denge potansiyelidir. Yani sistem için 
yükseltgenme/indirgenme aktivitelerini yansıtmaktadır. 
Eğer çözelti korozif özellik taşıyorsa ölçülen bu açık 
devre potansiyelini korozyon potansiyeli olarak kabul 
edebiliriz [20]. Dolayısıyla açık devre potansiyelleri 
açısından daha pozitif tarafta olanların diğerlerine göre 
korozyona daha dayanıklı olduklarını söyleyebiliriz. 
Şekil 3.2 incelendiğinde kütlece % 3,5 NaCl 
çözeltisinde 3600 s boyunca teste tabi tutulmuş olan 
kaplanmış ve kaplanmamış GGG-80 malzemesinin açık 
devre potansiyelleri gösterilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3.2 Açık Devre Potansiyeli(OCP) Sonuçları 

 
Şekil 3.2 incelendiğinde kaplama yapılmış numunelerin 
açık devre potansiyellerinin daha pozitif tarafta olduğu 
dolayısıyla korozyon dirençlerinin daha iyi oldoğu 
görülmektedir. Açık devre potansiyeli sonuçlarına göre 
en iyi korozyon direncinin 1100°C’de kaplama işlemine 
tabi tutulan numunede görülmüştür. 
 
Şekil 3.3’de açık devre potansiyelinin 250 mV altında 
ve 250 mV üstüne kadar olan potansiyel aralığında 
0,166 mV/s tarama hızıyla gerçekleştirilerek elde edilen 
Tafel grafikleri verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 3.3 Tafel ektrapolasyon sonuçları 

 
Korozyon potansiyelinin daha pozitif tarafta olması 
malzemenin korozyona daha dirençli olduğu anlamına 
gelmektedir. Grafikte incelendiğinde Kompozit CrVC 
kaplamaların daha iyi korozyon dirençleri sağladığı 
görükmektedir. Kaplama sıcaklığının artışı ile korozyon 
direnci artmıştur. Bu durum elde edilen kaplamaların 
daha kalın ve stabil olmalarına atfedilebilir. 
 
Numunelerin korozyon direnci üç farklı kategoride 
incelenmiştir. Tafel eğrilerinden elde edilen Ecorr 
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(korozyon potansiyeli), Icorr (korozyon akımı 
yoğunluğu) ve korozyon hızı değerleri Stern-Geary 
denklemine göre hesaplanmıştır [22]. 
 

 
Bu formülde, βa anodik βc katodik Tafel sabiti, Icorr 
korozyon akımı ve Rp kutuplanma direncidir. 
 
 Tablo 4’de korozyon testi sonucunda kaplanmış 
numunelerin tamamı Ecor, Icor, ve korozyon hızı 
değerlerinin daha iyi sonuçlar sergilediği tespit 
edilmiştir. Korozyon direnci bakımından işlemsiz 
numuneye göre 7,65  katı aşan bir iyileşme sağlamıştır. 
 
Tablo 4. Numunelerin korozyon testi sonuçları 

 

 
 
 
 
 

4.Sonuçlar 
Bu çalışmada Termoreaktif difüzyon tekniği ile GGG-80 
yüzeyine oluşturulan CrVC kompozit kaplamaların 
metalaografik incelemeleri ve korozyon dirençleri 
incelenmiştir.Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde 
özetlenebilir. 

1- TRD yöntemiyle GGG-80 yüzeyine 900, 1000 
ve 1100 °C’de oluşturulan kaplamalar 10-33 
µm kalınlığa sahip, yüzeyde sürekli olan, 
çatlak prozite vb. olumsuzluklardan 
içeremeyen kaplamalar elde edilmiştir. 

2- Kaplama tabakasının yüzeyinden ,içlere doğru 
inildiğinde Cr varlığı azalırken V’ varlığı ise 
artmaktadır. Karbon miktarı ise kaplama 
tabakasında altlıktaki miktardan daha fazladır. 

3- Elde edilen kaplama kalınlıkları 1 saatlik işlem 
sürelerine rağmen çeliklere göre 2 katı 
aşmıştır Bu durum iki nedene atfedilebilir. 
Birinci nanoboyutlu kaplama tozlarının 
kullanımı ikincisi ise küresel grafitli dökme 
demirin içeriğindeki C miktarının çeliklere göre 
daha yüksek olmasıdır.  

4- Elde edilen sertlik değerleri 2461-3100 HV 
aralığında olup literatür ile uyumludur. 

5- Kaplama işlemi sonucunda GGG-80 küresel 
grafitli dökme demirin korozyon direnci 4-7,65  
kat’a kadar geliştirilmiştir. Kaplama 
sıcaklığının artışına bağlı olarak korozyon 
dirençleri artmıştır. 

Teşekkür 
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Dökme Demir Numunelerinin teminini sağlayan ve bilgi 
alışverişinde bulunan Özen İş Makina (Tarsus/Mersin) 
ve Murat Özozan Bey’e yazarlar olarak teşekkür ederiz. 
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-6 

900°C 1 
saat 

-0.525 1.430 2,500 
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Kaplamasız 
GGG-80 
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Özet 
 
Bu çalışmada perlittik kürsel grafitli dökme demir 
üzerine elektodepolama yöntemiyle farklı akım aralıkları 
ile oluşturulan Ni-Cr kaplamaların % 3.5 NaCI çözeltisi 
içerisinde ki korozyon dirençleri incelenmiştir. 
Elektrodepolama yönteminde üretilen tüm akım 
aralıklarında elde edilen kaplamaların kaplamasız 
numuneye göre daha iyi korozyon direnci sağladığı 
belirlenmiştir. Kaplanmış numuneler birbirleriyle 
kıyaslandığında, 100 mA, 200 mA ve 250 mA ile 
gerçekleştirilen kaplamalarda, en iyi korozyon 
direncinin 200 mA ile gerçekleştirilmiş olan numunede 
elde edildiği belirlenmiştir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Kürsel Grafitli Dökme Demir, 

Elektrodepolama, Nikel-Krom, Korozyon 

 
Abstract 
 
In this study, corrosion resistance of Ni-Cr coatings, 
which are carried out by using different current ranges 
in electro-deposition proceses were investigated in wt. 
3.5% NaCI solution. It has been determined that the 
coatings obtained in all current ranges provide better 
corrosion resistance than uncoated sample. When the 
coated samples were compared with each other, the 
coatings with 100 mA, 200 mA and 250mA showed 
that, the best corrosion resistance was obtained in the 
sample with carried out in 200 mA. 
 
Key Words:Ductile cast iron, Electro-deposition,Nickel-

Chromium, Corrosion 

 
1. Giriş 
 
Küresel grafitli dökme demir, dokusu içerisindeki 
grafitleri küresel şekilde olan demir-karbon döküm 
malzemeleridir. Sıvı haldeki dökme demir alaşımına bir 
miktar seryum ve/veya magnezyum elementlerin 
ilavesiyle grafitler yaprak yerine küresel olarak 
katılaşırlar [1, 2]. Endüstride kullanımı yaygınlaşan 
dökme demirlerin başında, çeliğin mekanik özelliklerini 
ve dökme demirin üretim avantajlarını bünyesinde 
barındıran küresel grafitli dökme demirler (GGG) 
gelmektedir. GGG’ler iyi işlenebilirlik, tokluk, süneklik, 
titreşimi sönümleme, mekanik ve yorulma dayanımları 

iyi olmasına ilaveten çekiklerden daha düşük ergime 
derecesine sahiptir [2, 3]. Ancak, yüksek aşınma 
direncinin ihtiyaç duyulduğu sektördeki kullanımı, düşük 
yüzey sertliklerinden dolayı sınırlıdır. GGG’lerin aşınma 
dirençlerinin arttırılması amacıyla alaşımlandırma, 
östemperleme, lazer yüzey işlemeleri, kriyojenik ısıl 
işlem, nitrürleme, nitro-karbürleme, termal sprey 
kaplama ve borlama işlemleri çalışılmıştır [3-7]. 
 
Termal etkiler ile gerçekleştirilen (lazer yüzey işlemleri, 
kriyojenik işlem, borlama vb.) yüzey işlemleri ise 
östemperleme sıcaklığının üzerinde 
gerçekleştirildiğinden dolayı GGG’lere üstün mekanik 
özellikler kazandırması dolayısıyla genellikle nihai 
kullanım yerleri öncesi uygulanan östemperleme ile 
elde edilen mikroyapının değişmesine ve dolayısıyla 
beynitik yapının bozulmasına yol açar. Buda mekanik 
özelliklerin değişmesine neden olur. Bundan dolayı 
yapılacak kaplamaların östemperleme sıcaklığının 
altında yapılması durumunda bu olumsuzluklar 
giderilebilir. 
 
GGG’lere uygulanacak bu yöntemlerden birisi de 
Elektrodepolama yöntemi ile gerçekleştirilen 
kaplamalardır. Elektrodepolama elektrik akımıyla bir 
yüzey üzerine genellikle metal ve alaşımların, yoğun, 
homojen ve yapışkan bir şekilde depolanmasına imkan 
sağlayan bir ince film kaplama tekniğidir [8]. Bunun yanı 
sıra bu yöntem ile mükemmel fiziksel ve mekanik 
kompozit kaplamaların elde edilebilmesinden dolayı, 
elektrodepolama yöntemi kaplamaların iyileştirilmesi 
için etkili yollardan biri olabilir. Elektrodepolama 
yöntemi, kurulum maliyetinin düşük, kullanılan 
kimyasalların ucuz ve işlemin oda sıcaklığı veya 
nispeten yüksek sıcaklık gerektiren işlemlere göre daha 
düşük sıcaklılarda yapılmasından dolayı Termo-
kimyasal ve Termo-spray kaplama yöntemlerine göre 
daha avantajlıdır. Ayrıca, bu yöntem ile maliyeti düşük, 
hızlı, yüksek saflık, kolay üretilebilirlik, üretim 
parametrelerinin geniş bir aralıkta incelenmesi, ısıl 
işleme gerek duymaması ve tekrar üretilebilmesinden 
dolayı kompozit kaplamaları üretmek için uygulanan bir 
metottur [9]. Ancak bu yöntem ile elde edilecek 
kaplamaların maksimum 10µm civarında olduğu göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
 
Ni-Cr’un birlikte depolanmasıyla ilgili çalışmalara büyük 
bir çoğunlukla çelikler üzerine uygulanmış çalışmalar 
bulunmaktadır. Bu birlikte depolamanın amaçları ve 
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yöntemleri ile ilgili çalışmalara incelenecek olursa; 
Etminanfar ve Sohi (2012) çalışmalarında,  düşük 
karbonlu çelik altlık üzerine tek katmanlı krom, nikel ve 
çok katmanlı Cr/Ni kaplamalar yapmışlardır. Yüksek bir 
korozyon direncine sahip kaplama elde etmek için ince 
nikel kaplamanın elektro-çökelmiş krom çatlakları ve 
mikroküresel kusurlarının sorunlarının üstesinden 
gelmek için basit bir yöntem geliştirmeyi 
amaçlamışlardır. Çalışmada, Cr/Ni elektro-
kaplamalarının çoklu tabakaları üretilecek ve korozyon 
dayanımı, tek tabaka Ni ve Cr kaplamaların ki ile 
karşılaştırmışlardır. Kaplamalarında darbe akımını ve 
kompleks edici ajanları değiştirmişlerdir. Sonuç olarak 
tek katmanlı kaplamalara göre çok katmanlı 
kaplamaların (çatlak içermemesi münasebetiyle) daha 
iyi korozyon direncine sahip olduklarını saptamışlardır 
[10]. Zhang ve ark. (2015) karıştırılmış bir 
dimetilformamid (DMF) çözücüsüne ve içine düşük bir 
toksik Cr (III) ve Ni (II) tuzlarının çözündüğü suya sahip 
bir banyo ile kaplama işlemini gerçekleştirmişlerdir ve 
farklı banyolar ile karşılaştırmışlardır. Burada sunulan 
elektrokimyasal ölçümler, yüksek kaliteli ve çatlak 
içermeyen Ni-Cr kaplamalarının oluşumunu teşvik 
etmede DMF'nin baskın işlevi hakkında yeni bilgiler 
sunmayı amaçlamışlardır. Yüksek Cr içeriğiyle bile Ni-
Cr kaplamalarında çatlamanın tamamen giderdiklerini 
belirtmişlerdir [11].  Aghdam ve ark. çalışmalarında, 
amaçlarının Cr (VI) 'nın Cr (III) ve Ni (II) gibi daha az 
tehlikeli kaplama ile değiştirilmesi olarak belirtmişlerdir. 
Akım yoğunluğunun kaplamaların birikim hızı, 
morfolojisi ve kimyasal bileşimi üzerindeki etkileri 
araştırılmışlardır. Sonuç olarak kaplamanın korozyon 
ve aşınma dirençlerini incelemişlerdir [12]. Huang ve 
ark. çalışmalarında, Cr ve Ni kompozit kaplamasını 
birlikte biriktirmeyi amaçlamışlardır. Ni tabakaları ve Cr 
tabakalarının yoğun olduğu bölgelerdeki 
karakterizasyonları yapmışlardır. Yığılma hatalarının 
genellikle Ni katmanlarında olduğunu bu yüzden bu gibi 
olumsuzlukların giderilmesinde Cr’un önemli olduğunu 
belirtmişlerdir [13]. Huang ve ark. bir başka 
çalışmalarında, pirinç altlık üzerine darbeli akım 
kullanarak çok katmanlı Cr-Ni kaplama yapmışlardır. 
Kaplamaların ardından 30 dakika süreyle 400, 550 ve 
650 °C sıcaklıklarda tavlamışlardır. Daha sonra bu 
numunelerde ki sertlik ve mikro yapıları incelemişlerdir. 
Deneyler sonucunda tavlamanın sertliğe olan etkisini 
incelemişlerdir [14]. Li-Juan Qin ve ark. çalışmalarında, 
tek HPB / CTAB ve kombine HPB ve CTAB aktif 
maddelerinin Ni-Cr kaplamalar içindeki Cr 
parçacıklarının biriktirme oranına etkisini 
incelemişlerdir. Sonuç olarak aktif maddelerin biriktirilen 
Cr miktarına etkisini incelemişlerdir [15].  Petley ve ark. 
farklı Ni ve Cr miktarlarının kaplamaya olan etkisini 
incelemişlerdir ve karakterize etmişlerdir. Elde ettikleri 
kaplamaların nanoindentasyon ile sertlik değerlerini 
incelemişler ve mekanik özelliklerini belirlemişlerdir 
[16]. Kunyarong ve ark. çalışmalarında Cr-Ni alaşımının 
elektrolitik hale getirilmesi, üç değerlikli krom ve iki 
değerlikli nikel iyonları içeren bir banyoda T22 çelik 
altlık üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elektrokaplama 
parametrelerinin (akım yoğunluğunun 10 A/dm

2
'den 30 

A/dm
2
'ye değişmesi ve iki aşamalı elektrokaplama 

prosesi) etkileri ve tavlama sıcaklığının morfoloji, mikro 
sertlik, kimyasal bileşimi ve kaplamanın korozyon 
davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır [17]. 
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde elektro-
depolama yöntemi ile üretilen kaplamaların çeliklerin 
üzerine odaklandığını göstermektedir. Bu amaçla 
endüstride yaygın kullanım alanı bulan Küresel Grafitli 

Dökme Demir’in yüzeyi galvanostatik elektrodepolama 
yöntemi ile Ni-Cr kaplanmış ve üretilen Ni-Cr 
kaplamaların % 3,5 NaCl çözeltisi içerisindeki, açık 
devre potansiyeli ve Tafel ekstrapolasyon metotlarıyla 
korozyon performansları incelenmiştir. Değişen akım 
yoğunluğunun oluşan alaşımların korozif özelliklerini 
nasıl değiştirdiği incelenmeye çalışılmıştır. 

 2. Materyal Metot 
 
Bu çalışmada GGG-80 kalite küresel grafitli dökmedir 
numuneler altlık olarak kullanılmıştır. Ticari olarak temin 
edilen ve Spektrofotometrik olarak atomik emisyon 
 (ICP) cihazı GGG-80 Küresel grafitli dökme demirin 
kimyasal kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Deneyde kullanılan GGG-80 küresel grafitli 

dökme demirin kimyasal bileşimi 

C Si Mn P S 

3,65 1,90 0,30 0,06 0,03 

Cr Ni Mo Mg Fe 

0,016 0,015 0,002 0,035 Kalan 

 

Elektrodepolamada yüzeylerin temizliği büyük önem arz 
ettiğinden depolama işlemi yapılmadan önce 2 cm

2
 

alana sahip altlıklar, yüzeyindeki yağ ve kir 
tabakalarının temizlenmesi amacıyla önce mekanik 
olarak zımparalanmıştır. Zımparalama işleminde sonra 
altlık önce aseton ile temizlenip saf su ile durulanmış ve 
daha sonra metanol ile tekrar temizlenmiş ve saf su ile 
tekrar durulanmıştır. Daha sonra %20 HCl asit 
çözeltisinde 15-20 saniye dağlanmış ve sonra saf su ile 
durulanmış ve depolama işlemine hazır hale 
getirilmiştir. Banyo bileşenleri ve kaplama parametreleri 
literatürdeki çalışmalar göz önünde bulundurularak 
Tablo 2 ve Tablo 3’de verildiği şekilde 
gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2. Banyo Bileşenleri 

Bileşen Miktar 

CrCl3.6H2O (Krom(III) klorür) 213 g/l 

NiCl2.6H2O (Nikel klorit) 47.54 g/l 

H3BO3(Borik asit) 26.58 g/l 

C6H5Na3O7 (Sodyum Sitrat) 58.8 g/l 

C2H5NO2 (Glisin) 60 g/l 

CH2O2 (Formik asit) 14.1 g/l 

 
Tablo 3.  Parametreler 

Parametre Miktar 

pH 2 

Sıcaklık 25 ºC 

Süre 30 dk 

Banyo karıştırma hızı 200-400 rpm 

Depolama öncesi karıştırma 0 - 30 dk 

Tüm deneylerde sıcaklık, süre ve pH değeri sabit 
tutulmuştur. Banyo bileşenlerinin Ni-Cr kaplaması 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla (100, 200 
ve 250mA) farklı akımlarda depolama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Depolama sırasında tozlardaki 
topaklanmanın önüne geçmek amacıyla depolama 
öncesi hazırlanan çözelti ultrasonik olarak 
karıştırılmıştır. Kaplama işlemleri 30 dk boyunca devam 
edilmiştir. Üretilen Ni-Cr kaplamalı küresel grafitli 
dökme demirin (GGG-80) korozyon performansları 
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elektrokimyasal olarak açık devre potansiyeli ve Tafel 
ekstrapolasyon metotlarıyla belirlenmiştir. 
 
3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Şekil 3.1’de küresel grafitli dökme demir yüzeyinde 
oluşturulmuş olan Ni-Cr kaplamaların SEM görünümü 
verilmiştir.  
 

 
Şekil 3.1 GGG-80 küresel grafitli dökme demir 
yüzeyinde oluşturulan Ni-Cr kaplamaların 1000X SEM 
yüzey görünümü  
 
Şekil 3.1 incelendiğinde GGG-80 yüzeyinde büyük bir 
oranda homojen dağılım göstermiş bir kaplama 
tabakasının elde edilmiş olduğu görülmektedir. Kapla 
tabakası içerisinde bazı bölgelerde kılcal çatlaklar ve 
topaklanma bölgeleri mevcuttur. Bu yapı kusurları 
elektro depolama yönteminde karşılaşılabilen 
unsurlardır [18-20]. 
 
Üretilen Ni-Cr kaplamalı küresel grafitli dökme demirin 
(GGG-80) korozyon performansları ölçülürken açık 
devre potansiyeli ve Tafel polarizasyon testleri 
uygulanmıştır. %3,5'lik NaCl çözeltisinde içerisinde 
gerçekleştirilen OCP grafiği Şekil 3.2’de verilmiştir. 
 
Açık devre potansiyeli anodik ve katodik tepkimelerin 
bir denge potansiyelidir. Yani sistem için 
yükseltgenme/indirgenme aktivitelerini yansıtmaktadır. 
Eğer çözelti korozif özellik taşıyorsa ölçülen bu açık 
devre potansiyelini korozyon potansiyeli olarak kabul 
edebiliriz [21]. Dolayısıyla açık devre potansiyelleri 
açısından daha pozitif tarafta olanların diğerlerine göre 
korozyona daha dayanıklı olduklarını söyleyebiliriz. 
Şekil 3.2 incelendiğinde kütlece % 3,5 NaCl 
çözeltisinde 3600s boyunca depolanmış olan 
numunelerin ve kaplanmamış GGG-80 altlığının açık 
devre potansiyelleri incelendiğinde, Ni-Cr alaşımlı 
kaplamaların, kaplamasız haline göre ciddi oranda 
korozyondan koruma sağladığı söylenebilir. Açık devre 
potansiyelinde en iyi korozyon direncinin 250 mA ile 
elde edilmiş kaplamada olduğu söylenebilir. Tüm 
numunelerde 0-500 s aralığında hızlı bir potansiyel 
düşmesi yani hızlı bir korozyona uğrama 
gözlemlenirken kaplamasız çeliğin bu korozyon hızını 
sürdürdüğü oysa kaplanan numunelerde 500 s 
sonrasında ciddi bir direnç eğilimi oluştuğu 
gözlenmiştir.  

 

 
Şekil 3.2 Açık Devre Potansiyeli(OCP) Sonuçları 

 
Şekil 3.3’de açık devre potansiyelinin 250 mV altında 
ve 250 mV üstüne kadar olan potansiyel aralığında 
0,166 mV/s tarama hızıyla gerçekleştirilerek elde edilen 
Tafel grafikleri verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 3.3 Tafel ekstrapolasyon sonuçları 

 
Korozyon potansiyelinin daha pozitif tarafta olması 
malzemenin korozyona daha dirençli olduğu anlamına 
gelmektedir. Grafikte incelendiğinde en iyi korozyon 
direnci 200 mA akım ile depolanan kompozit 
kaplamada (-0.756V) elde edilmiştir. Korozyon direnci 
kıyaslaması yapıldığında 250 mA de kaplanmış olan 
parçanın da yakın bir değerde olduğu gözükmektedir. 
Kaplamasız GGG-80 ile korozyon direnci açısından bir 
karşılaştırılma yapıldığında depolanan malzemeler 
daha iyi korozyon performansı vermiştir. 
Akım yoğunluğunun daha düşük olması korozyon 
direncinin daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. 
Korozyon akım yoğunlukları açısından baktığımızda ise 
yine en iyi korozyon dayanımını 200 mA de depolanan 
numune vermiştir ve 250 mA değerine çok yakındır.  
Fakat burada göze çarpan 100 mA de depolanan 
parçanın diğer parçalara kıyasla daha düşük 
performans göstermesidir, kaplamasız malzemeye göre 
bile daha negatif bir değer göstermiştir. Bu durum hem 
Ni hem de Cr için 100 mA akım yoğunluğunda 
biriktirmenin oldukça zayıf olduğunu göstermektedir. 
Altlık yüzeyi ile oluşan kaplama arasındaki bağların 
akım yoğunluğunun yetersizliğinden dolayı diğer 
akımlara göre daha düşük korozyon direnci sağladığı  
düşünülmektedir. Numunelerin korozyon direnci üç 
farklı kategoride incelenmiştir. Tafel eğrilerinden elde 
edilen Ecorr (korozyon potansiyeli), Icorr (korozyon 
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akımı yoğunluğu) ve korozyon hızı değerleri Stern-
Geary denklemine göre hesaplanmıştır [22]. 

 
Bu formülde, βa anodik βc katodik Tafel sabiti, Icorr 
korozyon akımı ve Rp kutuplanma direncidir. 
 
 Tablo 4’de korozyon testi sonucunda  kaplanmış 
numunelerin tamamı Ecor, Icor, ve korozyon hızı 
değerlerinin daha iyi sonuçlar sergilediği tespit 
edilmiştir. Korozyon direnci bakımından 2 katı aşan bir 
iyileşme sağlamıştır. 
 
Tablo 4. Numunelerin korozyon testi sonuçları 

 

 
 

 
4. Sonuçlar 
Bu çalışmada Ni-Cr kompozit kaplama elektrokimyasal 
depolama metoduyla uygun banyo şartlarında GGG-80 
perlitik küresel grafitli dökme demir üzerine 
uygulanabilirliği ve farklı akım aralıkları ile elde edilen 
kaplamaların korozyon dirençleri belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

1- Elde edilen kaplamalar bir miktar yüzeysel kılcal 
çatlak ve topaklanma içermekle beraber 
literatürle kıyaslanabilir nitelikte oluşmuştur. 

2- Kaplama işlemi öncesi uygulanan ultrasonik 
karıştırma işlemi ile topaklanma literatürdeki 
çalışmalara göre azaltılmıştır. 

3- Elde edilen bütün Ni-Cr kompozit kaplamalar 
işlemsiz numuneye göre daha iyi korozyon 
direnci sağlamıştır. 

4- Kaplanmış numuneler kendi aralarında 
kıyaslandığında ise en iyi korozyon direncini 
200mA de gerçekleştirilen kaplamada elde 
edilmiştir. 

5- Bu çalışmanın en önemli kısmı Küresel grafitli 
dökme demirlerde östemperleme ile elde edilen 
mekanik özelliklerin termal kaplama 
yöntemlerinde meydana gelen mikroyapının 
bozulması sonucu azaltmaksızın oda 
sıcaklığında uygulanabilir olmasıdır. Bu 
bakımdan küresel grafitli dökme demirlerin 
uygulama alanları göz önünde bulundurularak 
boyut toleransının ve mikro yapının korunması 
gereken uygulamalarda (silah şarjörleri, cam 
kalıp endüstrisi vb.) uygulanabilir niteliktedir. 
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Özet 
 
Soket içerisinde kullanılan kaplamasız elmaslar matris 
ile elmas arasındaki yoğunluk farkından dolayı birbirleri 
ile temas ederek kümelenme problemine neden 
olmaktadır.  Bu çalışmada, soket üretiminde Hardzone 
Encapsulated elmas kullanımının kümelenmeye olan 
etkisi ve elmasın metal ile kaplanması sonucu elmas-
metal ara yüzey mukavemeti incelenmiştir. Bu amaçla 
üç farklı bileşimde elmas soket üretilmiş (A: Ticari 
soket, B: Kaplı elmaslı soket, C: Kaplı elmaslı ve WC 
takviyeli soket) ve her bir soket üç farklı sıcaklıkta (800-
900-1000°C) 15 dakika sinterlendi. Soketler için sertlik, 
yoğunluk ölçümü, aşınma testleri gerçekleştirilmiştir. En 
yüksek sertlik ve aşınma dayanımı C2 numunesin de 
elde edilmiştir. Mikro yapı incelemeleri için taramalı 
elektron mikroskop, noktasal analiz ve haritalama 
çalışmaları yapılmıştır. Kırık yüzey ve aşınma yüzeyleri 
taramalı elektron mikroskobu ile incelenerek, kırılma ve 
aşınma mekanizmaları değerlendirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Toz metalurjisi, Elmas soket, Metal 

kaplı elmas, Mikroyapı, Mekanik özellikler. 

 
Abstract 
 
Uncoated diamonds used in the socket cause the 
clustering problem by contacting each other due to the 
density difference between the matrix and the diamond. 
In this study, the effect of use of Hardzone 
Encapsulated Diamond on the cluster in socket 
production and the bonding strength between diamond-
metal interfaces by using metal coated diamond grits 
were investigated. In this aim, were produced in 
different compositions three types of diamond socket 
(A: Commercial socket, B: Diamond with coated socket, 
C: Diamond with coated and WC reinforced socket) and 
each one of the socket was sintered at three different 
temperatures (800-900-1000°C) fifteen minutes. For 
socket was carried out measure hardness, density and 
wear tests. Most high hardness and wear resistance of 
C2 sample have been observed. The phases formed in 
the microstructures were analyzed using SEM, EDS 
techniques and mapping.  Fractured surfaces and wear 
surface were examined by scanning electron 
microscopy and the fracture, wear mechanisms were 
evaluated. 
Keywords: Powder metallurgy, Diamond socket, Metal 

coated diamond, Microstructure, Mechanical properties. 
 

1. Giriş 
 
Doğal taş işleme aletlerinin teknik uygulamaları 100 
yıllık bir geçmişe sahiptir. Toz metalürjisinin 
geliştirilmesiyle 1940’lı yıllarda elmas parçacıkları ile 

takviye edilmiş testerelerin doğal tas kesimi 
uygulamalarında kullanılmasını sağlamıştır [1-3]. 
Elmas soketlerin yaklaşık %62’si Toz Metalürjisi (TM) 
yöntemi ile üretilmektedir [4]. TM yönteminde üretim 
yapılırken; düşük enerji tüketimi, düşük maliyet ve 
yüksek verimde malzeme kullanımını içeren 
Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciden (PLC) 
yararlanılmaktadır [5]. 
 TM yöntemiyle elmas soket üretiminde, matrisin iki 
temel işlevi vardır. Birincisi esas kesme işlemini yapan 
elmas parçacıklarını sıkıca tutmak; ikincisi ise elmas 
kaybı ile uyumlu olarak aşınmadır. Matriks erken aşınır 
ise elmas taneleri yapıyı terk ederken eğer matriks geç 
aşınır ise elmaslar bir süre sonra kesme yüzeylerini 
yitirerek ve alttan da yeni kesici yüzeylerin çıkmaması 
neticesinde kesme işlemi kesintiye uğrar [6-7]. 
Matriks ile elmas taneleri arasında soket ömrünü 
belirleyen bir diğer faktör ise; matriks ile elmas taneleri 
arasında kimyasal bir reaksiyon olmasıdır ve bu 
reaksiyon soketin ömrünü belirler [8].  
Bu bağ reaksiyonunun oluşumu metal tozlarının 
bileşimine, tane boyutu ve dağılımına, sinterleme işlemi 
sırasındaki sıcaklığa, işlem süresine ve uygulanan 
basınca bağlıdır[9]. Metal bir yüzeyde elmas 
aşındırıcının sürtünme katsayısı (0,1-0.15) oldukça 
düşüktür. Soket üretiminde elmas-metal matriks ara 
yüzeyindeki sürtünme artırılabilirse ara yüzeydeki bağ 
geliştirilebilir 
Elmas soketlerde matriks malzemesi olarak genelde 
Co, Fe, Ni, Cu ve Sn gibi elementler kullanılmaktadır. 
Bu elementlerden Co, Fe ve Ni ıslatma kabiliyetini 
artırmak için kullanılmaktadır. Bu metaller ile 
oluşturulan metalürjik ıslatma sayesinde matrikse daha 
güçlü bir şekilde bağlanan elmaslar matriks içindeki 
yerinden sökülmelere karşı daha dayanıklıdır. Cu ve Sn 
gibi gözenekleri kapatmaya ve kesme sırasında talaş 
akma kanalları oluşturmaya yarayan dolgu malzemeleri 
matriksi oluşturmaktadır [10]. 
Elmasın bağlayıcı matrikse sıkı bir şekilde 
bağlanabilmesini sağlayacak en etkili yöntemlerden 
birisi de elmasın dış yüzeyini metal (Ti, Si, Co, W vb.) 
ile kaplamaktır. Kaplama metali olarak kullanılan Si, Cr, 
Ti, W gibi elementler elmas yüzeyinde metal karbür bir 
tabaka oluşturup hem elmasın matrikse sağlam 
bağlanmasını hem de aşınma dayanımını arttırırken, 
dış yüzeyi kaplanan elmasın Ni veya Co-Bronz gibi 
ilave bir metal katmanı ile kaplanması karbür tabakasını 
oksitlenmeden korur. Bu şekilde kaplanan elmaslar 
kaplamasız elmaslara nazaran daha derine gömülüp 
bağlayıcı matrikse daha sağlam bağlanabilir 
Dai ve ark’ na göre kısmen ön alaşımlandırılmış Fe-Cu 
tozları elmas soket içinde daha homojen bir dağılım 
sağlar, ön alaşımlama boyunca Cu, kısmen demir-bakır 
alaşımı oluşturmak için Fe yüzeyini kaplar. Ön 
alaşımlandırılmış tozların kullanıldığı matriks 
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karıştırılarak kullanılan tozlara göre daha yüksek elmas 
tutma kabiliyeti sağlar [11]. 
Gu çalışmasında elmasın optimal olarak 760°C de Ti ile 
kaplanabileceğini, kaplama ile elmas- metal matriks 
arasındaki bağlanma kuvvetinin arttığını belirtmiştir [12] 
Dong, dış yüzeyi Ti ile kaplanmış elmasın Cu ve elmas 
ara yüzeyi arasındaki ıslatabilirliği artırdığını, Wang ise, 
Ti kaplama ile elmasın oksidasyon sıcaklığının 1024°C’ 
ye kadar çıkabildiğini, elmas kopma oranının Ti kaplı 
elmaslarda yüksek bağ mukavemetinden dolayı daha 
az olduğunu belirtmiştir [13-14]. 
Zhang ve ark.’ na göre Ti kaplı elmas tanecikleri ilave 
edilen Cu/elmas kompozitleri, yüksek bir termal 
iletkenliğe sahiptir. Bu yüksek termal iletkenlik 
Cu/elmas ara yüzeyindeki bağlanmayı geliştiren Ti 
kaplamadan kaynaklanmaktadır [15]. 
Çelik ve ark. Fe-Cu-Co matriksli soketlere Ti etkisini 
araştırmış, Ti ilavesi ile alaşımın mukavemetinin 
arttığını, tokluğun azaldığını belirtmiştir [5]. 
Rui ve ark. Ti kaplı elmasları spark plazma kaplama 
tekniği ile 800°C de elde etmişler ve doğal elmas 
taneleri ile kıyasladıklarında kırılma mukavemeti ve 
tokluk indeksi sırası ile %15,7 ve %6,4 oranında 
arttığını belirtmişlerdir [16]. 
Li ve ark. yapmış oldukları çalışmada erimiş tuz metodu 
ile öncelikle elmas tanelerinin yüzeyini metalik Ti ile 
kaplayıp daha sonra manyetik püskürtme yöntemi ile Ti 
kaplı elmas tanelerinin yüzeyini Cu tabakası ile 
kaplamışlar ve Auger Electron Spectroscopy 
sonuçlarında Cu ve Ti tabakaları arasında Cu’ ın Ti 
tabakasına difuze olduğunu ve Ti Cu arayüzeyinde bir 
bileşik faz oluşturduğunu belirtmişlerdir [17]. 
Bu çalışmada, Sanayi’ de Ticari soket olarak kullanılan 
elmas soket’ e; Hardzone Encapsulated Elmas (Kaplı 
elmas), WC ilavesinin elmas kümelenmesine, mekanik 
özellik ve mikro yapıya etkisi araştırılmıştır.  

 
2. Materyal ve Yöntem 
 
Bu çalışmada, ticari soket (A numunesi) referans 
numune olarak kullanılmıştır, referans numunenin 
kimyasal bileşimdeki miktarlar ticari sır olduğundan 
verilmemiştir. Tablo 1’ de soket üretiminde kullanılmış 
malzemeler gösterilmiştir. 

 
Soketlerin üretiminde başlangıç matriks tozu olarak 
Eurotungstane (Fransa) firmasından alınan toz boyutu 
<100µm olan ön alaşımlandırılmış karışım (Premix tozu 
bileşimi; NEXT100+ ağ. %20 Fe; NEXT100 powder; 
%ağ. 29 Fe+46 Cu+25 Co) tozları kullanıldı. Bronz tozu 
dolgu metali olarak kullanılmıştır. Soketlerin 
bileşiminde, Önalaşımlı karıştırılmış toz / Bronz; 4:1 
oranında kullanılmış olup bronz toz boyutu<50 μm’dir. 
Dolaysıyla matriks önalaşımlı karıştırılmış toz ve bronz 
tozundan oluşmaktadır. Şekil 1’de çalışmada kullanılan 
ön alaşımlı toza ait SEM görüntüsü ve EDS analizi 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1: Numunelerde kullanılan ön alaşımlandırılmış 
karışım tozlarının EDS analiz sonucu 

 
EDS analizi sonucunda alaşım tozunun Fe, Co ve Cu 
metallerinden oluştuğu açık bir şekilde görülmektedir. 
Soketlerde kullanılan elmasın tane boyutu 40/50 mesh 
ve 20 konsantrasyon (elmas tanesinin %100 
konsantrasyonu 4,4 karat/cm

3
, 1 karat=0,2 gr.) 

kullanılmıştır. 
 
 

 
Tablo 1. Soket üretiminde kullanılan malzemeler ve sinterleme sıcaklıkları 

Numune 
Kodu 

Matris 
    Elmas 

       Kaplamasız          Kaplamalı 

  
  WC (ağ. %) 

Sint. 
Sıc. 
(°C) 

A 
MX 1480  

 
Bronz 

(85/15 Cu-Sn) 
20 Kon. (Ağ.%100)     --------- 

 
 

-------- 

800 
900 

1000 

B 
MX 1480  

 
Bronz 

(85/15 Cu-Sn) 
20 Kon. (Ağ.%50) 

20 Kon. Metal 
kaplı elmas 
(Ağ.%50) 

 
 

-------- 

800 
900 

1000 

C 
MX 1480  

 
Bronz 

(85/15 Cu-Sn) 
20 Kon.(Ağ.%50) 

20 Kon. Metal 
kaplı elmas 
(Ağ.%50) 

 
%10 

800 
900 

1000 

B numunesinin üretiminde (Tablo 1), dışı Ti kaplı 
polimerik bağlayıcı ile metal kaplanarak pelet haline 
getirilmiş 20 konsantrasyon metal kaplı elmas 
kullanılmıştır. Şekil 2’de metal kaplı elmas peletin 
elementel haritalaması, Şekil 3’ te ise kaplama kalınlığı 
verilmiştir. 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

468



 

Şekil 2: Çalışmada kullanılan Hardzone 
Encapsulated elmasın elementel haritası 

Şekil 3: Metal Kaplı Elmas ve kaplama kalınlığı a) 
ikincil elektron görüntüsü b) geri saçınım görüntüsü 

WC takviyeli metal kaplı elmaslı soketlerde (C 
numunesi), ağırlıkça %10 WC takviyesi yapılmıştır.  

Homojen bir karışım elde etmek için metal tozları ve 
elmas taneleri 30 dk boyunca turbula mikserde 
karıştırıldı ve 35MPa basınç uygulanarak soğuk 
presleme işlemi ile “Yeşil Ürün” (Green Product) elde 
edildi. Ticari soket boyutlarına 8 x 24 x 10 (mm) sahip 
soketler üretilmiştir. Sonrada vakum altında 800, 900, 
1000 

o
C sıcaklıklarda  sinterleme işlemi uygulanmıştır. 

Toplam sinterleme sıcaklığı yaklaşık olarak 15 dak. 
sürmüştür. Şekil 4’ te numunelere uygulanan 
sinterleme rejimi verilmiştir. 

 

Şekil 4. Numunelere uygulanan sinterleme rejimi 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1 Yoğunluk Sonuçları 

Soketlerin yoğunlukları Arşimet yoğunluk ölçümü yöntemi 
ile ASTM B311-92 standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirildi. Şekil 5’ te üretilen soketlerin farklı 
sıcaklıklardaki yoğunluk değerleri verilmiştir. 

    

Şekil 5. Farklı sıcaklıklarda sinterlenen numunelerin       
yoğunluk değerleri. 

Şekil 5’ teki grafikten de görüldüğü üzere Ticari soketlerde 
kaplamalı elmas kullanıldığında daha yoğun malzemeler 
elde edilmektedir. Sinterleme esnasında Co’ın iyi akma 
dayanımı ve yüksek tokluk neticesinde Co-elmas taneleri 
arasında yüksek bağlanma söz konusudur, bu da elmas 
tanelerinin porozite oluşturmadan Co tarafından 
tutulmasını sağlar ve yoğunluk artar. Ticari ve Hardzone 
kaplı elmas soketlerde elmaslar 900°C üstü sıcaklıklarda 
yapıda daha fazla porozite oluşturmaktadır. WC takviyeli 
kaplı elmas kullanılan soketler de ise sıcaklık arttıkça 
yoğunluk değerleri de artmaktadır. Sinterleme esnasında 
Co içinde WC taneleri aşamalı olarak çözünür, oluşan sıvı 
faz WC parçacıklarını ıslatır ve taneleri çözmeye başlar. 
WC ve Co arasındaki bu çözebilme sayesinde taneler 
arasında yüksek oranda bağlanma sağlanır ve bu sayede 
yoğunluk artışı gözlenir. 

3.2 Sertlik Sonuçları 

Çalışmada üretilen soketlerin sertlik değerleri, Brinell 
sertlik ölçüm cihazında 3 kgf ön yük de, 100 kgf altında 
farklı yerlerden alınan 5 ölçüm değerin ortalaması alınarak 
belirlenmiştir. Sertlik sonuçları Şekil 6’da 
verilmiştir.

 

Şekil 6. Sinterleme sıcaklığı ve numunelerin yüzey 
sertlikleri arasındaki ilişki 

Hardzone kaplamalı sokette elmas yüzeyinin hem Ti ile 
kaplı olması hem de Co+Bronz ile kaplı olması sertlikte 
artışa neden olmuştur. WC takviyeli kaplı elmas sokette 
matriksteki WC’ün yapı içerisinde dispersiyon etkisi 
göstermesi ve faz diyagramlarına göre intermetalik 
alaşımlar oluşturması sonucu soketlerin sertliğinde artış 
meydana gelmiştir. Çözünen WC’ün matriks fazı içerisinde 
fiziksel olarak dağılıp oluşan dislokasyonları engelleyerek 
dislokasyon yoğunluğunu artırdığı düşünülmektedir. 
1000°C de soketlerdeki sertlik düşüşü elmasın 
grafitleşmesinden, tane büyümesinden ve elmas-matriks 
ara yüzeyindeki bağın zayıflamasından kaynaklı olabilir. 

3.3 Aşınma testi sonuçları 

Toz metalurjisi ile üretilen soketlerin aşınma testi pin-on-
disk sisteminde, oda sıcaklığında, dakikada 350 devir, 500 
m kayma mesafesinde ve üç farklı yük (72-87-102 N) 
altında yapılmış olup Aşınma dayanımı, Şekil 7’ de ağırlık 
kaybı bakımından değerlendirilmiştiri. 
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Şekil 7. 900°C de üretilen Soketlerin farklı yükler 
altındaki aşınma miktarları. 

Şekil 7’ de artan yük ile aşınma miktarının arttığı, WC 
ilavesi ilavesinin matriste bulunan Co ile ıslatabilirlik 
sayesinde kararlı alaşımlar oluşturduğu ve oluşan bu sert 
yapılar sayesinde sertlik artışı sağlandığı ve aşınma 
miktarında düşüş sağlandığı görülmektedir. WC yapıyı her 
ne kadar aşınmaya karşı dirençli hale getirse de 102 N’ luk 
yük altında bölünme yetmezliği ile kırılması sonucu 
aşınma miktarı artmaktadır. 

 

Şekil 8. Farklı sıcaklıklarda üretilmiş soketlerin 87 N yük 
altında ki aşınma miktarları. 

Şekil 8’de soket içerisine kaplanmış elmas ilavesinin 
aşınma direncini arttırdığı görülmektedir. Elmasın dış 
kısmındaki Co+Bronz kaplama hem elmas tanelerinin 
sıralı bir şekilde dizilimini sağlamakta hem de matriks ile 
elmas tanesinin daha kolay bağ kurarak yapıya sıkı bir 
şekilde tutunmasını sağlamaktadır. Her üç soket türünde 
de 900°C de aşınma direnci artmıştır. Bu sıcaklıkta yapıda 
bulunan elementlerin (Fe,Co,Cu) bronz sayesinde  oluşan 
sıvı faz tarafından çevrelenmesi ve Co ile Fe’ in hem WC 
hem de Bronz ile faz diyagramlarında belirtilen 
intermetalikleri oluşturması sonucu yapının artan sertliği ile 
aşınma direnci artmıştır. 1000°C de ise Fe’ in tavlama 
sıcaklığına yakın bir sıcaklığa gelinmesi Fe-Co ferritik 
bölgesi yüzünden yapının yumuşamasını sağlar, hem de 
Fe’in elmas (C) ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan Fe3C 
aşırı kırılgan bir faz olup yüklere dayanamayarak yapıya 
kırılganlık katmaktadır.  

3.4 Aşınma yüzeylerinin SEM görüntüleri ve 
Haritalama (Mapping) çalışmaları 

Soketlerde meydana gelen aşınma mekanizmalarını 
irdelemek ve yapıda meydana gelen değişimleri incelemek 
için SEM görüntüleme işlemi yapılmış olunup, 
görüntüleme işlemleri için Mira3XMU-Tescan marka 
taramalı elektron mikroskop kullanılmıştır. 

  

 

Şekil 9. Ticari soketin 87 N yük altındaki aşınma yüzeyleri 
a)A1 (250X), b)A2 (250X), c-d)A3 (250X,1000X). 

Şekil 9’daki görüntülerden görüldüğü üzere Elmas tanesi 
sürüklenmeye başlayınca matriksi deforme ederek ilerler 
bu nedenle, elmasın sürüklenmesi sonucu oluşan aşınma 
mekanizması abrasif aşınma olarak ortaya çıkmaktadır. 
Elmasın olmadığı kısımlarda adhesif aşınma 
görülmektedir. Ticari sokette en önemli sorunlardan biri 
elmasların kümelenmesidir. Sinterleme sıcaklığının 
1000°C olduğu A3 numunesinde elmasların tamamının 
grafitleştiği ve aşırı derece de deformasyona maruz kaldığı 
görülmektedir. Bu yapısal bozunmadan dolayı mekanik 
özellikler düşük çıkmaktadır.       

 

Şekil 10. B numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma 
yüzeyleri a)B1(100X), b)B2 (100X), c-d)B3(100X,500X). 

Şekil 10’da B2 numunesinde elmas, aşındırıcıya direnç 
gösterdiği için abrasif aşınma meydana gelirken adhesif 
aşınmanın meydana geldiği kısımlarda genellikle karşıttan 
gelen malzeme aşınma esnasında meydana gelen sıcaklık 
ile de oksitlenip yapıda çatlaklara neden olmakta ve ufak 
bir yükte yapı oksitli kısımdan itibaren koparak yüksek 
miktarda malzeme kaybına neden olmaktadır. B3 
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numunesinde ise, yapıda alaşım sertliği sağlanmış fakat 
grafitleşmeden dolayı özelliklerini kaybetmektedir. 

 

Şekil 11. C numunelerinin 87 N yük altındaki aşınma 
yüzeyleri a)C1(250X), b)C2(250X), c) C3(250X), d-e)C3 

SE,BSE (1000X) 

Şekil 11’de görüldüğü gibi farklı sıcaklıklarda üretilmiş her 
üç numunede de WC taneleri aşındırmayı durdurucu etki 
yapmakta yani;  aşınma kontrolörü olarak görev 
yapmaktadır. Aşınmanın etkisi ile kırılan WC taneleri 
sistemde kalmaya devam ederek aşınma mekanizmasını 
iki elemanlı aşınmadan, üç elemanlı aşınmaya 
değiştirmiştir. 1000°C de üretilen C3 numunesinde aşınma 
miktarının ana artış nedenlerinden biri, grafitleşme sonucu 
parçalanan elmas tanelerinin yapıdan uzaklaşmasıdır. 
Şekil 10. d ve e’den görüldüğü üzere C3 numunesinde 
yüksek sıcaklıktan dolayı elmasın yapısı bozunarak amorf 
yapıdaki cam gibi çatlamaya ve kırılmaya başlamıştır. C 
numunelerinin aşınma sonuçları ve aşınma fotoğrafları 
incelendiğinde yapıdan elmasın koparak uzaklaşması söz 
konusu değildir. Bu da elmas ile matris ara yüzeyinde 
yüksek bir bağlanma olduğunun göstergesidir. 

 

Şekil 12. A3 numunesinin 102 N yük altındaki elementel 
haritalaması. 

Şekil 12’de A3 numunesinin elementel haritalaması 
verilmiş, burada meydana gelen çatlaklarda ve yapının 
oksitlenmesinde ana etkenin Fe olduğu anlaşılmıştır. 
Aşınma esnasında oluşan demir oksit seramik fazı aşırı 
kırılgan bir faz olup parçalanarak dağılma eğilimindedir. 

 

Şekil 13: B3 numunesinin 102 N yük altındaki elementel 
haritalaması. 

Şekil 13 ’te B3 numunesinin elementel haritalaması 
verilmiş olup; aşınma esnasındaki sıcaklık artışından 
dolayı demirin olduğu yerlerde oksitlenmenin oluştuğu ve 
bu nedenle kırılgan seramik bir faz olan demir oksit fazının 
meydana geldiği yüzeyde kılcal çatlaklar oluşturarak 
matriste kopmalara ve kırılmalara neden olduğu, kobaltın 
ise oksitlenmediği ve yapıyı aşınmaya karşı demire göre 
daha iyi koruduğu açıkça görülmektedir.  

1000°C’de sinterlenmiş B numunesinde yapıda oluşan 
tane büyümesi ve elmasların yapısal bozunumundan 
dolayı aşınma miktarı fazla çıkmıştır. 

 

Şekil 14. C3 numunesinin 102 N aşınma yükünde 
elementel haritalaması. 

Şekil 14’te yapıdaki WC taneleri kırılıp ufak parçalar 
halinde aşınma sistemine dahil olmuş ve yapıda üç 
elemanlı aşınma meydana gelmiştir. 

3.5 Kırık Yüzey SEM Görüntüleri 

900 °C’ de sinterlenmiş Üç soket türüne ait kırık yüzey 
SEM görüntüleri Şekil 15’ te sırası ile verilmiştir. 

Matriste Fe gevrek kırılmaya neden olurken bronz sünek 
kırılmaya neden olmaktadır. A2 numunesinde yapıdaki 
çukurların miktarı azalıp, boyutları küçülmekte ve gevrek 
kırılma artmaktadır. B2 numunesinde ise çukur 
büyüklükleri belli bir alandan sonra azalmakta ve 
küçülmekte, tane sınırlarında bronz daha az 
bulunmaktadır. Sıcaklığın artması ile beraber kaplamasız 
elmaslarda grafitleşme sonucu camsı kırılmanın meydana 
geldiği görülmektedir. Ayrıca kaplamalı elmaslar sıralı bir 
şekilde dizilim sağlarken araya giren kaplamasız elmaslar 
sıralanmaya olumsuz etki yapmaktadır. C2 numunesinde 
sıcaklığın artması sonucu artan sıvı faz miktarı ile WC 
daha fazla dağılmaya başlamıştır. Burada göze çarpan en 
önemli olaylardan biri yapıdaki kaplamasız elmaslar 
deforme olmasına rağmen bu deformasyon diğer soket 
türlerine nazaran daha azdır. 
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Şekil 15. 900°C’ deki numunelerin kırık yüzey görüntüleri     
a) A2, b) B2, c) C2, d) C2 geri saçınım görüntüsü. 

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada, polimerik bağlayıcı kullanılarak metal 
kaplı elmas kullanımı ve ağ. %10 WC ilavesinin farklı 
sinterleme sıcaklıklarında mekanik ve mikro yapısal 
özelliklere olan etkisi araştırılmıştır. Çalışma sonucunda; 
en yüksek yoğunluk  ve mekanik özellikler (sertlik, aşınma 
dayanımı) 900 °C’ de sinterlenmiş metal kaplı elmas 
içeren ve  WC takviyeli sokette elde edilmiştir. Sinterleme 
işleminin vakum altında gerçekleştirilmesi ile elmas 
yüzeyinde oksitlenme meydana gelmediği fakat ticari 
soket içerisinde çıplak elmasın bulunması Fe’in elmasın 
grafitleşmesinde katalizör görevi üstlendiği görülmüştür. 
Metal kaplı elmasların kullanımı  ile grafitleşmenin 
engellendiği tespit edilmiştir. Soketlerde aşınma 
mekanizmasının elmas tanelerinin bulunduğu yerlerde 
abrasif, diğer kısımlarda ise adhesif olduğu görülmüştür. 
Yapıya ilave edilen WC ile aşınma mekanizmasının iki 
elemanlı aşınmadan üç elemanlı aşınmaya dönüştüğü 
tespit edilmiştir.Metal kaplı elmas sayesinde elmaslar sıralı 
bir şekilde dizilerek elmas kümelenmesinin oluşumu 
engellenmiştir. Ayrıca, elmas-matriks ara yüzeyinde 
kimyasal bağlanma gerçekleşerek, elmasın matrikse sıkı 
bir şekilde tutulduğu ve kopmaların önüne geçildiği 
saptanmıştır. Yapılan testler sonucunda, metal kaplı elmas 
ve ağ.%10 WC ilaveli soketlerin mekanik özelliklerinin 
ticari soketin özelliklerine göre bir hayli yüksek olduğu 
gözlemlenmiştir. 
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Abstract
 
In this research, the influence of natural weathering 
(ageing) on the mechanical, rheological and 
morphological properties of polycarbonate/acrylonitrile-
butadiene-styrene (PC/ABS) binary blend was 
investigated. Virgin PC/ABS granules were injection 
molded into the shapes of the tensile, flexural and 
impact test specimens to determine the mechanical, 
rheological and morphological properties. Then, 
specimens were subjected to natural ageing in Gebze, 
Kocaeli for the duration of 3, 6, 9 and 12 months to 
determine the influence of a long-term outdoor 
exposure on the properties. After 12 months of ageing, 
aged samples were grinded and the grinded specimens 
were blended with virgin PC/ABS at different weight 
ratios (25, 50 and 75%) by employing twin screw 
extruder. Blended materials were molded to 
manufacture standard test samples and 
characterization was carried out on these samples. As 
a result, mechanical, rheological and morphological 
properties of virgin, aged in outdoor for 3, 6, 9 and 12 
months, blends of virgin-aged PC/ABS were studied in 
current work.   
Keywords: Natural ageing, Tensile properties, Impact 

strength, Flexural properties, Injection molding 
 

1. Introduction 
 
Polycarbonate (PC) and acrylonitrile-butadiene-styrene 
(ABS) are engineering plastics. PC has good tensile 
strength, high impact strength and rigidity. Impact 
strength and toughness are the key mechanical 
properties of ABS. Environmental conditions such as 
heat, ultraviolet (UV) irradiation, humidity result in 
distinct loss of physical and mechanical properties of 
PC and ABS polymers.  
 
There are some works for studying the ageing and/or 
reprocessing influences of PC or ABS in the literature. 
The effects of the combined accelerated ageing and 
reprocessing on the thermal and mechanical properties 
of PC were investigated [1]. Mechanical, thermo-
mechanical and rheological properties were analyzed to 
evaluate the influence of post-consumer ABS content 
and reprocessing cycles [2]. The influences of 
combined UV ageing and reprocessing on the 
mechanical and thermal properties of ABS were studied 
[3].      
 

From literature review, no research about the natural 
ageing of PC/ABS blend was found. This study was the 
first research for the natural ageing of PC/ABS blend to 
the best of our knowledge. In this study, PC/ABS was 
exposed to natural ageing and mechanical, 
morphological and rheological properties of aged 
PC/ABS were determined. Virgin PC/ABS granules 
were injection molded into the shapes of the tensile, 
flexural and impact test specimens to determine the 
mechanical, rheological and morphological properties. 
Then, specimens were subjected to natural ageing in 
Gebze, Kocaeli for the duration of 3, 6, 9 and 12 
months to determine the influence of a long-term 
outdoor exposure on the properties. Also, in this 
research the reprocessing of 12 months aged PC/ABS 
was conducted. After 12 months of ageing, aged 
samples were grinded and the grinded specimens were 
blended with virgin PC/ABS at different weight ratios 
(25, 50 and 75%) by employing twin screw extruder. 
Blended materials were molded to manufacture 
standard test samples and characterization was carried 
out on these samples.      
 

2. Material and Method 
 
PC/ABS (JOBABLEND® P18-003) purchased from 
Eurotec© was utilized as a material in this research. 
The density of blend was 1.13 g/cm

3
 according to 

manufacturer. Firstly, PC/ABS pellets were dried in an 
oven (Binder FD56) at the temperature of 100 °C for 3 
h. Then test samples were manufactured from these 
dried pellets with injection molding process by 
employing YIZUMI UN90A2 machine. The fixed 
injection parameters were used (Table 1). Tests were 
performed on virgin PC/ABS blend then the rest 
specimens were subjected to natural ageing by using a 
rack (Fig. 1) which was established according to ISO 
877-1 standard [4] at the duration of 3, 6, 9 and 12 
months. The rack was placed in Gebze region and 
specimens were clamped at both ends by aluminium 
plates, put on rack and tilted at 45° angle facing south 
to ensure maximum sunlight exposure to the samples 
installed on it. Natural ageing process was carried out 
from 17th January 2018 to 17th January 2019 for a 
period of one year allowing to determine the 
contribution of each season. Specimens were collected 
after fixed time intervals (3, 6, 9 and 12 months). One 
year temperature and humidity values of Gebze are 
presented in Fig. 2 [5]. After natural ageing, all tests 
were performed on these aged PC/ABS samples.     
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Table 1 Injection molding parameters. 

Conditions Unit Values 

Drying temperature °C 100 
Drying time h 3 
Melt temperature °C 260 
Mold temperature °C 70 
Injection pressure  bar 110 
Injection speed mm/s 65 
Holding pressure bar 90 
Holding time s 15 
Cooling time s 15 

 

 
Figure 1. Exposure rack for natural ageing. 

 
After 12 months of natural ageing, aged samples were 
cut into small pieces with a grinder and the grinded 
samples were blended with virgin PC/ABS blends at the 
weight ratios of 25, 50 and 75%. The codes for samples 
of aged PC/ABS and blend of aged-virgin PC/ABS are 
presented in Table 2. These grinded samples and virgin 
form of PC/ABS were blended with a twin-screw 
extruder. The length/diameter (L/D) ratio of extruder 
was 40 and screw diameter was 18 mm. Extruder was 
operated at the screw speed of 60 rpm and 
temperature profile of 90, 175, 250 and 300 °C from 
barrel to die. The compound rods were cooled into 
water bath and chopped to the granules at a length of 2 
mm. After this, the granules were dried for 3 h at the 
temperature of 100 °C for removing moisture. The 
blended materials were molded to produce test 
specimens and then specimens were characterized.  
 
Tensile and flexural tests were carried out with Instron 
5569 universal testing device in accordance with ISO 
527 [6] and ISO 178 [7] standards, respectively. Tensile 
and flexural test speeds were selected as 50 and 10 
mm/min, respectively. Impact test was performed with 
respect to ISO 180 standard [8] with Instron Ceast 9050 
testing device. Notch was cut on the impact samples 
and 2.75 J of hammer was used in the impact tests. 
Melt flow index (MFI) test was performed according to 
ISO 1133 standard [9] at the temperature of 260 °C 
under the weight of 5.2 kg. MFI samples were obtained 
from tensile test samples by crushing. For all 
mechanical and rheological tests, 5 samples were 
utilized and mean of these 5 measurements were 
considered as final values. Philips XL30 SFEG 
scanning electron microscope (SEM) was employed to 
observe the morphology of samples. Prior to SEM 
analysis, specimens were coated with a thin gold layer.  
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2. (a) Humidity (H) and (b) temperature (T) 
climate data for Gebze region. 

      
Table 2 Codes for aged and blend of aged-virgin 

samples. 
Codes Ageing 

time 
(month) 

Virgin 
PC/ABS 
(wt%) 

Aged 
PC/ABS 
(wt%) 

PC/ABS 0 - - 
PC/ABS-N-3 3 - - 
PC/ABS-N-6 6 - - 
PC/ABS-N-9 9 - - 
PC/ABS-N-12 12 - - 
PC/ABS-N75V25 - 25 75 
PC/ABS-N50V50 - 50 50 
PC/ABS-N25V75 - 75 25 

 
 
 
 

3. Results and Discussions 
 
3.1. Tensile Results 

 
Tensile strength results of virgin, aged and blends of 
virgin-aged PC/ABS are presented in Fig. 3. There was 
a negligible increase in the tensile strength after 3 
months of natural ageing in comparison to unaged 
PC/ABS. However, after 6 months of ageing tensile 
strength began to decrease. Tensile strength 
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diminished by 8.59% after 12 months of natural ageing. 
With the incorporation of virgin PC/ABS to 12 months 
aged PC/ABS samples, there was an increase in the 
tensile strength. 25, 50 and 75% virgin PC/ABS 
addition improved the tensile strength by 14.45, 13.00 
and 11.53%, respectively, over 12 months aged 
PC/ABS (PC/ABS-N-12). In addition, all virgin-aged 
blends resulted in an increment in the tensile strength 
as compared to virgin PC/ABS.     
 

 
Figure 3. Tensile strength results. 

 
Elongation at break results of virgin, aged and blends of 
virgin-aged PC/ABS are given in Fig. 4. Elongation at 
break was the most sensitive property to natural 
ageing. Elongation at break reduced with the increase 
of natural ageing time and similar result was also 
declared in the literature [10]. The reduction in the 
elongation at break could be explained due to the 
occurrence of main chain scissions leading to the 
decrease in the molecular weight of the polymer [11]. 
Elongation at break of PC/ABS samples subjected to 
natural ageing for 12 months dropped from 67.22% to 
8.2%, which meant 87.8% reduction. The reprocessing 
step after natural weathering and blending with virgin 
PC/ABS increased the elongation at break value of 12 
months aged PC/ABS. With the incorporation of 25, 50 
and 75% virgin PC/ABS to 12 months aged PC/ABS 
the elongation at break increased by 153.54, 176.95 
and 339.02%, respectively.     
 
3.2. Flexural Results 

 
Flexural strength results of virgin, aged and blends of 
virgin-aged PC/ABS are illustrated in Fig. 5. At the end 
of the first 3 months, the flexural strength increased by 
8.01% and at the end of 6 months the flexural strength 
did not change as compared to unaged PC/ABS. 
Flexural strength value for PC/ABS decreased after 9 
months of natural ageing and increased after 12 
months of natural ageing. With the addition of virgin 
PC/ABS to aged PC/ABS samples for 12 months, a 
slight increase in the flexural strength was found. 25, 50 
and 75% virgin PC/ABS addition enhanced the flexural 
strength by 6.76, 4.98 and 1.75% in comparison to 12 
months of natural aged PC/ABS (PC/ABS-N-12), 
respectively. In addition, all virgin-aged blends caused 
a slight improvement in the flexural strength as 
compared to virgin PC/ABS polymer.      
 

 
Figure 4. Elongation at break results. 

 

 
Figure 5. Flexural strength results. 

 
3.3. Impact Results 

 
Impact strength results of virgin, aged and blends of 
virgin-aged PC/ABS are given in Fig. 6. Decreasing 
tendency in the impact strength with ageing time was 
observed. Impact strength decreased by 31.68% after 
12 months of natural ageing. Decreasing in the impact 
strength with ageing was also found in the literature [1, 
10]. The reduction in the impact strength was due to the 
chain scission degradation. The reprocessing step after 
natural weathering and blending with 25 and 50% virgin 
PC/ABS decreased the impact strength. Mixing with 
75% virgin PC/ABS turned the impact strength values 
back to the value for 12 months aged PC/ABS sample. 
The incorporation of virgin PC/ABS by weight of 25, 50 
and 75% to 12 months aged PC/ABS diminished the 
impact strength value by 67.60, 53.77 and 0.63%, 
respectively in comparison to 12 months aged PC/ABS.    
   
3.4. MFI Results 

 
MFI results of virgin, aged and blends of virgin-aged 
PC/ABS are presented in Fig. 7. There was an 
increment in MFI value after ageing in comparison to 
unaged sample. MFI increased by 24.95% after 12 
months ageing. The reprocessing step after natural 
weathering and blending with 25% virgin PC/ABS 
increased MFI value. However, the reprocessing step 
after natural weathering and blending with 50 and 75% 
virgin PC/ABS decreased MFI value.    
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Figure 6. Impact strength results. 

 

 
Figure 7. MFI results. 

 
3.5. Morphological Observations 

 
Fractured surfaces of samples were observed with 
SEM and results were presented in Fig. 8. It was seen 
these images that ageing time and reprocessing did not 
cause a significant change in the morphology of 
fractured surfaces. 
 
Surfaces exposed to ageing were observed with SEM 
and results were given in Fig. 9. It was observed from 
these micrographs that cracks occurred on the aged 
surfaces after 6 months ageing. Cracks increased with 
ageing time and cracks were very intense at the end of 
12 months of ageing.    
 
 

PC/ABS PC/ABS-N-3 

  
PC/ABS-N-6 PC/ABS-N-9 

  
PC/ABS-N-12 PC/ABS-N75V25 

  
PC/ABS-N50V50 PC/ABS-N25V75 

  
Figure 8. SEM micrographs of fractured surfaces. 

 

PC/ABS PC/ABS-N-3 

  
PC/ABS-N-6 PC/ABS-N-9 

  
PC/ABS-N-12  

 

 

Figure 9. SEM micrographs of surfaces exposed to 
ageing. 

 

4. Conclusions 
 
In current research, PC/ABS blend was subjected to 
natural ageing and mechanical, rheological and 
morphological properties of PC/ABS were determined 
after ageing. Virgin PC/ABS granules were injection 
molded into the shapes of the standard tensile, impact 
and flexural test specimens. Then these samples were 
exposed for 3, 6, 9 and 12 months to natural 
weathering. Also, in this study the reprocessing of 12 
months aged PC/ABS was carried out. After 12 months 
of natural ageing, aged samples were grinded, and the 
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grinded samples were blended with virgin PC/ABS 
blend at different weight ratios (25, 50 and 75 wt%). 
The mixed materials were molded to fabricate test 
samples and then tests were performed on these 
samples. Tensile strength dropped by 8.59% after 12 
months of natural ageing. With the incorporation of 
virgin PC/ABS to 12 months aged PC/ABS samples, 
there was an increase in the tensile strength. 25, 50 
and 75% virgin PC/ABS addition improved the tensile 
strength by 14.45, 13.00 and 11.53%, respectively, 
over 12 months aged PC/ABS (PC/ABS-N-12). In 
addition, all virgin-aged blends resulted in an increment 
in the tensile strength as compared to virgin PC/ABS. 
Elongation at break was the most sensitive property to 
natural ageing. Elongation at break reduced with the 
increase of natural ageing time. Elongation at break of 
PC/ABS samples exposed to natural ageing for 12 
months decreased from 67.22% to 8.2%, which meant 
87.8% reduction. The reprocessing step after natural 
weathering and blending with virgin PC/ABS increased 
the elongation at break value of 12 months aged 
PC/ABS. With the incorporation of 25, 50 and 75% 
virgin PC/ABS to 12 months aged PC/ABS increased 
the elongation at break by 153.54, 176.95 and 
339.02%, respectively. Decrease and increase 
tendency were found for flexural strength with ageing 
time. 25, 50 and 75% virgin PC/ABS addition enhanced 
the flexural strength by 6.76, 4.98 and 1.75% in 
comparison to 12 months of natural aged PC/ABS. 
Decreasing tendency in the impact strength with ageing 
time was observed. Impact strength decreased by 
31.68% after 12 months of natural ageing. The 
reprocessing step after natural weathering and blending 
with 25 and 50% virgin PC/ABS decreased the impact 
strength. Mixing with 75% virgin PC/ABS turned the 
impact strength values back to the value for 12 months 
aged PC/ABS sample. The incorporation of virgin 
PC/ABS by weight of 25, 50 and 75% to 12 months 
aged PC/ABS diminished the impact strength value by 
67.60, 53.77 and 0.63%, respectively in comparison to 
12 months aged PC/ABS. MFI increased by 24.95% 
after 12 months ageing. The reprocessing step after 
natural weathering and blending with 25% virgin 
PC/ABS increased MFI value. However, the 
reprocessing step after natural weathering and blending 
with 50 and 75% virgin PC/ABS decreased MFI value. 
Ageing time and reprocessing did not cause a 
significant change in the morphology of fractured 
surfaces. However, cracks occurred on the aged 
surfaces which affected the impact strength negatively.           
 

Acknowledgements 
 
The authors thank to The Scientific and Technological 
Research Council of Turkey (TUBITAK) for supporting 
of this research with the Project Number: 116M257.  
 

References 
 
[1]Perez, J.M.; Vilas, J.L.; Laza, J.M.; Arnaiz, S.; 
Mijangos, F.; Bilbao, E.; Rodriguez, M.; Leon L.M., 
Effect of reprocessing and accelerated ageing on 
thermal and mechanical polycarbonate properties, 
Journal of Materials Processing Technology, 210, 727-
733, March, 2010. 
[2]Scaffaro, R.; Botta, L.; Di Benedetto G., Physical 
properties of virgin-recycled ABS blends: Effect of post-
consumer content and of reprocessing cycles, 
European Polymer Journal, 48, 637-648, March, 2012. 

[3]Perez, J.M.; Vilas, J.L.; Laza, J.M.; Arnaiz, S.; 
Mijangos, F.; Bilbao, E.; Leon L.M., Effect of 
reprocessing and accelerated weathering on ABS 
properties,  Journal of Polymers and the Environment, 
18, 71-78, March, 2010. 
[4]ISO 877-1, Plastics - methods of exposure to solar 
radiation - Part 1: General guidance, International 
Organization for Standardization, Switzerland, 1-16, 
2011. 
[5]Rasat Portalı. 
http://rp5.ua/Sabiha_G%C3%B6k%C3%A7en_hava_al
an%C4%B1nda_hava_durumu_ar%C5%9Fivi. 
[6]ISO 527-1, Plastics - determination of tensile 
properties - Part 1: General principles, International 
Organization for Standardization, Switzerland, 2012.  
[7]ISO 178, Plastics - determination of flexural 
properties, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2010.  
[8]ISO 180, Plastics - determination of Izod impact 
strength, International Organization for Standardization, 
Switzerland, 2000.  
[9]ISO 1133, Plastics - determination of the melt mass-
flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of 
thermoplastics, International Organization for 
Standardization, Switzerland, 2005.  
[10]Yonghao, P.; Mingjiao, Y.; Shimin, H.; Weibin, G.; 
Yi, D., Study on the changing regularity of structure and 
properties of PC aged outdoor in western areas of 
China, Journal of Applied Polymer Science, 125, 2128-
2136, 2012. 
[11]Rajakumar, K.; Sarasvathy, V.; Chelvan, A.T.; 
Chitra, R.; Vijayakumar, C.T., Natural weathering 
studies of polypropylene, Journal of Polymer 
Environment, 17, 191-202, 2009. 
 

 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

477



APPLYING OF EQUIVALENT CONSUMPTION MINIMIZATION STRATEGY TO 

FUEL CELL HYBRID VEHICLES 

Kemal KAYA
a
 and Yakup HAMEŞ

b 
a 

Iskenderun Technical University, Hatay,Turkey, E-mail: kemal.kaya@iste.edu.tr 
b 

Iskenderun Technical University, Hatay,Turkey, E-mail: yakup.hames@iste.edu.tr 
 
 
 

Abstract
 
With fuel cell vehicles starting to take part in traffic, the 
search for solutions to their various problems is 
increasing day by day. Especially, battery and 
supercapacitor technologies are added to fuel cell 
vehicles in order to increase vehicle range and save 
fuel. The equivalent consumption minimization strategy 
(ECMS), which is an appropriate control strategy to 
control the energy flow of energy sources in these fuel 
cell hybrid vehicles, has been applied. The purpose of 
this control strategy is to reduce the equivalent fuel 
consumption, to make optimum power-sharing between 
energy storage systems, to ensure the efficiency of the 
system and to increase the life-cycle of the system 
components. The simulation results of the study show 
that ECMS control method minimizes the equivalent 
fuel consumption of fuel cell hybrid vehicle and ECMS 
is one of the most suitable control strategies for future 
energy management control system problems. 
Keywords: Fuel cell hybrid vehicle, battery, 

supercapacitor, control strategy, ECMS. 
 

1. Introduction 
 
The demand for alternative energy sources is 
increasing every day [1, 2]. Problems such as the 
reduction of fossil fuels, high dependence on fossil 
fuels and the impact of emissions on transport require 
new power generation solutions [3]. For this, 
improvements in internal combustion engine 
technology, alternative fuels and the development of 
vehicles with alternative drive systems are currently on 
the agenda. One of the important areas in which 
studies continue is the use of hydrogen as an energy 
carrier in vehicles [4, 5]. The use of hydrogen in the 
transportation sector increases in parallel with the 
developments in fuel cell technology [6]. However, one 
of the most important deficiencies of the fuel cell is its 
slow dynamic response [7, 8]. Therefore, the voltage at 
the DC distribution bus of a hybrid vehicle differs 
substantially from the required voltage. In order to 
ensure the performance and compatibility of the hybrid 
vehicle system, the battery and supercapacitors are 
used together with the fuel cell [9-11]. In order for these 
technologies to operate hybrid, the flow of energy must 
be provided in a harmonious manner. An energy 
management strategy is created to control the flow of 
energy between these technologies. 
 
This paper examines the equivalent consumption 
minimization strategy (ECMS) with an energy 
management strategy algorithm developed to control 
the energy flow of a fuel cell hybrid vehicle [12, 13]. The 
main objective of the ECMS method is to minimize the 
equivalent fuel consumption by ensuring the energy 
optimization of the hybrid vehicle at all times. The main 
objective of the ECMS method is to minimize the 

equivalent fuel consumption at all times by ensuring the 
energy optimization of the hybrid vehicle. Equivalent 
fuel consumption is the sum of the hydrogen 
consumption of the fuel cell and the converted value of 
the battery and the supercapacitor energy. The 
electrical and mathematical model of the hybrid vehicle 
system in which this energy management strategy is 
applied is simulated in MATLAB/Simulink environment. 
 

2. Fuel Cell Hybrid Vehicle Model 
 
Fuel cell vehicles have started to take their place in 
traffic together with many vehicle brands. In particular, 
major vehicle companies such as Mercedes-Benz, 
Hyundai, Toyota and Honda have launched fuel cell 
vehicles [14]. However, the vehicles using only fuel 
cells, while they meet the power demand, face 
problems such as slow power response and low energy 
density. In order to solve this problem, the hybrid 
operation of the fuel cell with the auxiliary sources is a 
very important gain to improve the performance of fuel 
cell hybrid vehicles. 
 
In this study, a hybrid vehicle model comprising a fuel 
cell, a battery, and a supercapacitor bank is formed as 
in Figure 1. A control strategy has been used to control 
power-sharing between energy storage units to assist 
in eliminating fuel cell deficiencies and recovering 
regenerative braking energy. It is also necessary to 
design power electronics units when generating the 
parameters of this control strategy. For this purpose, a 
DC-DC converter with one-way operation is used at the 
fuel cell output. In order to store regenerative braking 
energy, a DC-DC converter is used which operates bi-
directionally on the battery and supercapacitor output. 
However, a DC-AC inverter is used to correctly transfer 
the voltage in the DC line of the system to the traction 
motor. The design of these power electronics elements 
directly affects the performance of the control strategy 
in controlling the power and energy flow in the vehicle. 
Therefore, even if an appropriate control strategy is 
developed, the power electronics components of the 
vehicle must be designed very sensitive. 

 
 

Figure 1. Fuel cell hybrid vehicle model. 
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The fuel cell, one of the components of the fuel cell 
hybrid vehicle model, serves as the main energy source 
in the system. The battery provides the necessary 
energy during starting the vehicle and during high 
power demand. However, the supercapacitor serves to 
eliminate the power imbalance that occurs in the 
sudden loading of the hybrid vehicle. In addition, the 
most important task of the supercapacitor is to control 
the DC-bus voltage by keeping the system output 
voltage constant. 
 

3. Equivalent Consumption Minimization 
Strategy (ECMS) 

 
Hybrid vehicles operating with fuel cell-battery-
supercapacitor technologies have excellent efficiency 
and energy capability over fuel cell powered vehicles. 
However, the complex structure of fuel cell hybrid 
vehicles forces the balance of power between energy 
storage systems. In order to avoid this problem, an 
energy management strategy should be used in the 
system. The most important tasks of this control 
strategy are provided hydrogen fuel saving, increase 
their lifespan by using energy storage technologies 
efficiently, respond with the best performance with the 
control parameters appropriate to the power demanded 
by the vehicle. 
 
Equivalent consumption minimization strategy (ECMS) 
is an optimization strategy used in many studies in the 
literature. Paganelli et al. have been the first to 
introduce this strategy [12]. The main purpose is to 
manage the energy and power control of a vehicle and 
to calculate the parameters. If the power demanded by 
the fuel cell hybrid vehicle is provided by the battery, 
the fuel cell feeds the battery charge. The equivalent 
hydrogen consumption of the fuel cell is converted to 
the electricity consumption of the battery and the 
control strategy is determined by the amount of 
hydrogen consumed. The energy of the battery is 
multiplied by an equivalent factor and converted into 
fuel consumption. The control loop of the ECMS is 
shown in Figure 2. 
 
Equivalent hydrogen consumption in ECMS depends 
on the equivalent hydrogen consumption of battery and 
fuel cell. Equivalent hydrogen consumption of fuel cell 

(  is given in the following equation. This part is 

from ref. [15]. 
 

               (1) 

 

Equivalent hydrogen consumption of fuel cell (  will 

be calculated when the fuel cell power ( and its 

corresponding coefficients (α, β, γ ) are substituted in 
the equation. 
 

Equivalent Consumption 
Minimization Strategy 

(ECMS)

PI

SOC (bat)

SOC (SC,ref)

SOC (SC)

P (bat)

P (FC,opt)

P (bat,opt)

  
Figure 2. The control loop of the ECMS. 

 
When battery is expressed equivalent hydrogen 

consumption ( ), 
  
 

                (2) 

 

the power of battery ( ), the mean hydrogen 

consumption of fuel cell ( ), the charging and 

discharging efficiencies of battery ( , ), the 

mean charging and discharging efficiencies of battery 

( , ) and the mean power of fuel cell 

( ) should be taken into account. 

 

Finally, the total equivalent hydrogen consumption ( ) 

of hybrid fuel cell vehicle can be calculated as 
 

 .         (3) 

, known as the penalty coefficient, is calculated as 

follows. 
 

              (4) 

 

In this equation, battery state of charge is indicated by 

, battery high state of charge by , battery 

low state of charge by , and the balance 

coefficient of  by . 

 
Finally, the control of supercapacitor equivalent 

hydrogen consumption ( ) can be done with the PI 

controller because it is small enough to be ignored to 
compared to that of fuel cell with battery [8]. Once the 
PI controller has checked supercapacitor state of 
charge and adapted it, it adds the power of 
supercapacitor to battery power obtained by ECMS. 
Thus, the ECMS converts the electricity consumption of 
battery and supercapacitor into the equivalent hydrogen 
consumption. Furthermore, ECMS can use electricity 
energy provided by energy storage systems such as 
battery and supercapacitor as hydrogen from fuel cell, if 
necessary, with the concept of equivalent fuel 
consumption [3]. 
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4. Results and Discussion 
 
The energy management strategy in the hydrogen fuel 
cell hybrid vehicle has been tested by simulation before 
being applied to a real system. The actual driving cycle 
of a fuel cell hybrid vehicle applied to ECMS was run in 
the MATLAB/Simulink environment for 350 seconds. 
Accordingly, the power profile of the vehicle's traction 
motor is shown in Figure 3. 
 

 
 

Figure 3. Driving cycle of the hybrid fuel cell vehicle. 
 
In the simulation, the battery initial state of charge 
(SOC) is 65% and the supercapacitor initial voltage is 
270 V. The equivalent consumption minimization 
strategy created controls the energy flow according to 
the power demand in the system. In addition, it 
optimizes the charging state of the battery and 
supercapacitor to increase the efficiency of the system. 
However, the ECMS has controlled the DC/DC 
converter input and output values to minimize hydrogen 
consumption. The power supplied by the fuel cell, 
battery, and supercapacitor according to the power 
demand in the system is shown in Figure 4. 
 

 
 

Figure 4. Power of energy sources. 
 
When ECMS has applied, the vehicle has used the fuel 
cell as the primary energy source. The battery and 
supercapacitor meet the excess energy required by the 
system. Current and voltage variations of energy 
sources in fuel cell hybrid vehicles are given in Figure 
5. When the power demanded by the traction motor 
increases, the current and voltage characteristics of the 
energy sources vary. The supercapacitor keeps the 
DC-bus voltage constant at 270 V. In negative regions 
of the battery and supercapacitor currents, regenerative 
braking energy is stored. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 5. (a) Voltage and (b) current of the fuel cell-

battery-supercapacitor. 
 

ECMS control ensures optimum efficiency of system 
components. It minimizes equivalent fuel consumption 
by identifying the best operating zones for fuel cell, 
battery and supercapacitor technologies. Changes in 
the battery state of charge and hydrogen fuel 
consumption along the journey of the fuel cell hybrid 
vehicle are shown in Figure 6. The areas where the 
battery charge status is increased means that the 
regenerative braking energy is stored on the battery by 
means of the bi-directional DC/DC converter. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figure 6. (a) Battery state of charge (SOC), (b) 

hydrogen fuel consumption of fuel cell hybrid vehicle 
Thanks to the ECMS control applied to the fuel cell 
hybrid vehicle, the amount of hydrogen has been 
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minimized. In addition, the ECMS has achieved 
optimum fuel savings by controlling the fuel cell's 
equivalent hydrogen fuel consumption with the 
equivalent fuel consumption of the battery and 
supercapacitor. 
 

5. Conclusion 
 
In this study, the energy management control strategy 
of a fuel cell hybrid vehicle has been investigated. The 
fuel cell, battery and supercapacitor technologies in the 
hybrid system are connected to the DC-bus by DC/DC 
converters. The total power demanded by the system 
has ensured by ECMS with minimum fuel consumption. 
In order to increase the efficiency of the system, DC/DC 
converters on the battery and supercapacitor output 
have been selected as bidirectional. Thus, the 
regenerative braking energy has been stored in the 
vehicle and the fuel consumption has been minimized. 
Furthermore, ECMS has determined the optimum 
operating zones in the system and this control strategy 
has successfully accomplished the equivalent fuel 
consumption optimization. 
 
Future work will undoubtedly be in the direction of 
improving the ECMS control method to control fuel 
consumption of hydrogen fuel cell electric vehicles that 
are rapidly getting their place in the traffic. For this 
purpose, it is aimed to develop power electronics 
systems in the vehicle together with the control 
strategy, which predetermines the route and 
determines the equivalent fuel consumption to be 
spent. It is estimated that the results obtained with the 
ECMS control method will be much better in these 
future studies. 
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Abstract
 
Power electronics converters in hydrogen fuel cell 
electric vehicles (HFCEV) are systems that change 
periodically due to their switched structures. Therefore, 
the dynamic behavior of the converters is non-linear. In 
this study, the output voltage of the DC-DC buck 
converter used in HFCEVs is controlled. For this, the 
modified-model reference adaptive controller (M-
MRAC) has been used. PSO (Particle Swarm 
Optimization) and ABC (Artificial Bee Colony) 
optimization methods have been used to control the 
DC-DC buck converter of this controller. Thus, the 
variable output voltage values of the system have been 
checked, a delay of less than 1% has been achieved 
and the model has followed the reference well. 
Keywords: Hydrogen fuel cell electric vehicle, power 

electronics, DC-DC buck converter, M-MRAC 
controller. 
 

1. Introduction 
 
The electronics industry is one of the fastest growing 
industries in the world. This industry, which enters into 
human life and facilitates human life with technological 
developments, needs power electronics. With the 
development of semiconductor technology, power 
control has ceased to be made by classical methods. 
Power control can be done in many different ways 
using power electronics switching methods. Nowadays, 
power electronics are widely used in communication, 
industrial processes, power generation, defense 
industry, transportation and distribution [1]. 
 
One of the power electronics elements, switched DC-
DC converters are efficient DC-DC converters that 
convert a voltage level to another voltage level. The 
most common types of these converters are buck, 
boost and buck-boost DC-DC converters. The boost 
converter is used to increase the voltage while the buck 
converter is used to reduce the voltage. The buck-boost 
converter is a switched DC-DC converter for both 
lowering and raising the voltage. The reason for their 
widespread use is that they are small in size and have 
high efficiency [2-5]. 
 
Today, power electronics are used in electric vehicles 
(EV), hybrid electric vehicles (HEV) and hydrogen fuel 
cell electric vehicles (HFCEV). These components are 
necessary to ensure the power exchange between the 
energy storage systems of these vehicle technologies 
in a controlled manner. Particularly, the most important 
circuit components of HFCEVs, which are emerging as 
a new technology, are power converters. In HFCEVs, 
DC-DC converters are used to connect systems (fuel 
cell, battery, supercapacitor, auxiliary units, etc.) which 
are connected to different voltage level and to control 
voltage in DC-bus [6-8]. 

 
A linear controller PID (Proportional Integral Derivative) 
has been used to obtain the desired delay and settling 
time in switched DC-DC converters. However, various 
controllers are used in cases where the system output 
is not linear and the desired delay and settling time 
cannot be achieved. Of these, the sliding-mode 
controller, the step-back controller, the fuzzy logic 
controller, and the MRAC (Model Reference Adaptive 
Controller) are the types of controllers that control 
various switching DC-DC converters. These controllers 
can respond to changes in system parameters, unlike 
linear controllers [9, 10]. 
 
Two types of DC-DC converters are needed in 
HFCEVs. One is the DC-DC converter, which lowers 
the battery voltage to the voltage required by the 
vehicle, and the other is the high-power DC-DC 
converters that convert the fuel cell and the battery 
voltage into the operating voltage of the electric motor. 
In this study, a buck converter operating in continuous 
transmission mode used in HFCEVs is designed with 
power electronics elements. The buck converter has 
been controlled by MRAC and modified-MRAC (M-
MRAC). The parameters of these systems have been 
obtained by using PSO (Particle Swarm Optimization) 
and ABC (Artificial Bee Colony) which are one of the 
heuristic algorithms. Thus, optimal control of buck 
converters used in HFCEVs is provided [11-13]. 
 

2. DC-DC Buck Converter 
 
The DC-DC buck converter is a switched DC-DC 
converter for both rectifying and reducing DC voltage. 
The structure is quite simple and it has high efficiency. 
The most commonly used method to control the output 
voltages of these converters is the PWM (Pulse Width 
Modulation) technique. The switching frequency used in 
this method is constant but the duty ratio is variable. 
The duty ratio indicates the rate at which a signal or 
system is active in a period. The circuit diagram of a 
DC-DC buck converter is shown in Figure 1. The 
switching element, which is normally used as a 
MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor) or IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), 
is shown as a switch to facilitate indication. 
 

 
 

Figure 1. DC-DC buck converter circuit diagram. 
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When the DC-DC buck converter circuit is examined, 
the input voltage is seen in the coil when the switch is 
open, and the voltage causes the coil current to 
increase linearly. When the switch is closed, the input 
voltage is not visible on the coil and the coil current 
decreases linearly. The voltage is stored in the 
capacitor. Depending on the duty ratio, the waveform of 
the continuously running coil is analyzed. In a well-
designed converter, it is desirable to have a small ripple 
voltage. The output voltage can be calculated, 
approximately, using DC elements. The current through 
the coil can be found using the voltage on the coil. The 
coil voltage and current waveforms are shown in Figure 
2. 
 

 
 

Figure 2. DC-DC buck converter waveforms. 
 
The voltage stored on the coil is shown in Eq. 1. Coil 
voltage is represented by VL and coil current is 
represented by iL. 
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L

Ldi
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                                                           (1) 

 
The current through the coil is calculated using Eq. 2. 
Here Tsw represents the switching period. 
 

1
( ) 0
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T
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                        (2) 

Since the total value remaining below the VL(t) field as 
a result of a switching period must be zero, the area 
below the VL(t) curve is calculated as in Eq. 3. 
 

          (3) 

D represents the duty ratio and the average value of 
the coil tension is calculated using Eq. 4. Vs is the input 
voltage, and Vo is the output voltage and is expressed 
as D’=(1-D). 
 

         (4) 

 
Using Eq. 4 and D+D’=1, the output voltage and the 
input voltage can be obtained as in Eq. 5. 
 

                               (5) 

Circuit analysis method was used to obtain the 
mathematical model of DC-DC buck converter. The 
mathematical model between the input and output of 
the buck converter was obtained by Laplace transform. 
 

 
  

    

/ /

/ /

c c load

L l c c load

X s R R
T s

X s R X s R R




  
             (6) 

 
The Laplace transforms of the XC and XL values in Eq. 
6 are shown in Eq. 7 and Eq. 8. 
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When Eq. 7 and Eq. 8 are replaced in Eq. 6, the 
transfer function is obtained in Eq. 9. 
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  (9) 

 
The circuit analysis method was used to more 
effectively control the transient situation when 
designing the controller. The transfer function obtained 
by the circuit analysis can be used to design the 
controller of the system even if the chaos signal is 
applied. 
 

3. System Design and Optimization 
 
Adaptive controllers are used when the non-linear 
output parameters of DC-DC buck converters are 
unknown or when these parameters are very variable. 
An adaptive system has two cycles. One of them is 
normal feedback and the other is the mechanism loop 
that adjusts the parameters. The parameter setting 
cycle is slower than the normal feedback loop. 
 
The model reference adaptive control (MRAC), which 
automatically changes the controller parameters 
according to the system response and is a closed loop 
controller, consists of four main parts. These are the 
system to be controlled, adjustable controller, reference 
model and adjustment mechanism. The MRAC control 
system is shown in Figure 3. However, a modified 
MRAC (M-MRAC) method has been created by adding 
controllers that are one of the PID derivatives to the 
MRAC controller. This method has been developed 
with the addition of P, PI, I or PID by MRAC designed 
with Lyapunov stability theory. After solving the 
necessary Lyapunov stability equations, the resulting 
Eq. 10 is as follows. 
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                       (10) 
 
 
Where u represents the output signal of the MRAC 

controller. 2uc  represents the signal coming from the 

first controller and entering the MRAC signal. am and bm 
denote the state space model of the model reference. 
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Figure 3. MRAC controller system. 
 

DC-DC buck converter elements and parameters are 
shown in Table 1. In order to perform this operation, the 
transfer function of the buck converter must first be 
calculated. 
 

Table 1. DC-DC buck converter parameters 
 

Parameters Values 

R 6Ω 

C 1mF 

L 330µH 

Rc 0,044 Ω 

Rl 0,025 Ω 

Vin 100V 

Vout 50V 

fsw 100KHz 

τ 0,005 

For this purpose, if the values given in Table 1 are 
written instead of the transfer function given in Eq. 9, 
the transfer function in Eq. 11 is obtained. 
 

6 2
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In order to control this system via the digital controller, 
the buck converter, the MRAC block, and the reference 
model must be discretization. Since the controller used 
here is a first-order MRAC controller, the reference 
model is shown in Eq. 12. 
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               (12) 

 
If this equation is separated by the forward Euler 
method, Eq. 13 is obtained. 
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As a result, the mathematical equation of the system, 
which is obtained in discrete time, is as in Eq. 14. 
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The equations are integrated with the system designed 
for first-order MRAC-based DC-DC buck converter 
control in MATLAB/Simulink environment. This system 
is shown in Figure 4. 
 

 
 

Figure 4. First-order MRAC based DC-DC buck 
converter control system. 

 

4. Results and Discussion 
 
In control engineering, it is desirable to obtain the 
lowest settling time of a system, the rise time and the 
delay time. Therefore, some cost functions are 
compared with each other for better results. Here, the 
optimal control of the DC-DC buck converter with the 
M-MRAC of two different heuristic algorithms is 
discussed. M-MRAC parameters has been calculated 
by using PSO (Particle Swarm Optimization) algorithm 
from these two different heuristic algorithms. For this 
purpose, closed loop control system has been created. 
After this step, it is decided which cost function to 
select. In this study, ISE (Integral of Square Error), IAE 
(Integral of Absolute Error) and ITAE (Integral of Time-
Weighted Absolute Error) cost functions are used. The 
equations generated by these cost functions to find the 
control parameters of the discrete time system are 
given in Table 2. 
 

Table 2. Cost functions equations 
 

ISE IAE ITAE  

 
/

2

0

sim s
t T

k

k

ISE e e


    
/

0

sim s
t T

k

kIAE e e


    
/

0

sim s
t T

k

kITAE e k e


   

 

 
The M-MRAC control system has been created by 
adding I (Integrator) controller to the first-order MRAC 
based DC-DC buck converter control system. In this 
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way, permanent status error and delay are prevented. 
The generated M-MRAC system is shown in Figure 5. 
 

 
 

Figure 5. First-order M-MRAC based DC-DC buck 
converter control system. 

 
In addition, the parameters obtained by using cost 
functions are given in Table 3. 
 

Table 3. M-MRAC parameters found with PSO using 
different cost functions 

 

The Cost Functions γ1 γ2 Ki 

ISE 124,129 2796 710,221 

IAE 3148 7072 219,464 

ITAE 4620 5099 147,812 

 
When the parameters obtained using the PSO 
optimization method have been replaced in the DC-DC 
buck converter controller, Figure 6 and Figure 7 have 
been obtained. 
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Figure 6. M-MRAC based DC-DC buck converter 

control with PSO optimization. 
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Figure 7. M-MRAC based DC-DC buck converter 

control with PSO optimization (zoomed). 
 

The M-MRAC controller did not delay when the variable 
signal input was applied to the DC-DC buck converter 
and the model followed the reference well. Thus, the 
delay problem of the system was solved by using M-
MRAC controller. However, parameters obtained using 
PSO optimization method were recalculated using the 
ABC algorithm. For this purpose, a closed loop control 
system was created and the cost functions were given 
in Table 4. 
 

Table 4. M-MRAC parameters found with ABC using 
different cost functions 

The Cost Functions γ1 γ2 Ki 

ISE 46.711 645.972 -517.336 

IAE 13.18 2007.5 -1726.6 

ITAE 85.018 279.072 312.1225 

 
Figure 8 shows the success of the M-MRAC controller 
generated when the parameters obtained by the ABC 
optimization method of three different cost functions are 
replaced. 
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Figure 8. M-MRAC based DC-DC buck converter 

control with ABC optimization. 
 

Figure 9 shows the success of controlling the buck 
converter voltage of the M-MRAC controller generated 
by ABC optimization from 25 to 50 volts. 
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Figure 9. M-MRAC based DC-DC buck converter 
control with ABC optimization (zoomed). 

 
As a result, when the parameters obtained by ABC 
optimization were used in the M-MRAC controller, a 
lower latency was obtained. The simulation results 
showed that the M-MRAC controller was a controller 
that achieved a delay of less than 1% and efficiently 
controlled the output voltage. 
 

5. Conclusion 
 
In this study, optimal control of the DC-DC buck 
converter used in HFCEVs is provided. The MRAC 
controller has been used for this and the adaptive gain 
values of this controller have been obtained by using 
PSO or ABC optimization methods. M-MRAC controller 
has been applied to the DC-DC buck converter system 
in order to solve high latency and permanent condition 
error problems. Thus, the system's variable output 
voltages have been checked, low delay (less than 1%) 
and the model has followed well the reference. 
 
In future applications of the study, pre-filter can be 
added to the MRAC controller and compared with M-
MRAC controller. Furthermore, the transfer function of 
the system can be calculated by applying chaos signal 
instead of the PWM signal by the circuit analysis 
method and an MRAC based on it can be designed. 
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Abstract 
 
Biomonitoring is a powerful tool in order to evaluate the 
chemical or physical contamination levels of aquatic 
environment. Biofilms as a community level indicator 
may be the most suitable with the advantageous in 
monitoring studies of heavy metals. The primary 
objective in this study was to make a preliminary 
assessment of the relationship between taxonomic 
diversity and heavy metals contamination. Another aim 
is to present a consistent data set, for the first time for 
the areas, and to focus upon the stational distributions 
of the taxonomic composition of the assemblages and 
heavy metals on biofilm samples. Two stations in 
Mersin-Erdemli region in Mediterranean were decided 
to biomonitor the pollution in summer season. Both 
stations (campus and Tırtar port) are near to each other 
and have similar physical environments. Total heavy 
metal contents of the dry biofilm and seawater samples 
from two stations were determined in HR-ICP-MS. The 
activity numbers and species of collected 
microorganisms on surfaces were determined under 
inverted microscopy. While the sequence of 
bioaccumulation of heavy metals was appeared as 
Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni=Pb>Cd in the campus, it was as 
Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni=Pb>Cd in the Tırtar port station. 
Almost all metals displayed the highest 
bioaccumulation values at Tırtar port area. The most 
certain difference appeared in the concentration of Cr. 
There seems no chronic heavy metal exposure to water 
in both station due to not having a clear algal growth 
reduction in both station. 49 species were exposed in 
Erdemli region. The total densities were quite dissimiliar 
(19418 cell/l, 9174 cell/l at Tırtar Port and Campus 
stations, respectively). The high values in each species 
and total species densities can be correlated as 
conclusive of metal pollution due to high levels of some 
metals in water at Tırtar port station. Indeed, species 
sensitivity to metals is variable and is not necessarily 
correlated to their sensitivity to metallic load. Whether it 
is correlated to metal concentrations or not, high levels 
of algal species are indicators of eutrofication probably 
due to high levels of nutrients. Since no species was 
grown in extreme values with respect to others, no 
specific species tolerance to any metal contamination 
could be served at Tırtar port station. 
 
Keywords: Biomonitoring, Biofilm, Heavy metal 

 

1. Introduction 
 
Heavy metal pollution has ever been growing and 
released into the environment on a large scale and has 
become a global phenomenon because of its toxicity, 
persistence for several decades in the aquatic 
environment, bioaccumulation and biomagnification in 
the food chain [1,2]. Metals such as iron, copper, zinc 
and manganese, are known as essential since they 
play an important role in biological systems, whereas 
mercury, lead and cadmium have toxic effects even in 
trace amounts and have no known role, so they are 

called as non-essential metals. The essential metals 
can also produce toxic effects when the metal intake is 
excessively elevated [3]. Heavy metals are usually 
present at low concentration in aquatic ecosystem, but 
deposits of anthropogenic origin have raised the heavy 
metal concentration, creating environmental problems 
in coastal zones, lakes and rivers. The concentrations 
above the tolerable level are a disturbing factor for 
species survival and stability of the ecosystem. 
Increased levels of minerals in the coastal zone 
enhance the metal load of inshore waters and of 
aquatic animals, resulting in greater health risk for 
human being [4]. 
 
Occasional analysis of seawater sampled at one site 
cannot be regarded as a reliable measure of mean 
contaminant concentration at that location [5]. The 
analysis of sediments provides a picture of the total 
contaminant load rather than of that fraction of direct 
ecotoxicological relevance [6]. Metals in biological 
mediums are more effective than that of metals in 
water. Only metals with high bioavailability could be 
absorbed by organisms and then did great harm to 
organisms and thus to human beings. Therefore, the 
investigation of heavy metal contaminations in 
organisms and micro-organisms could more directly 
reflect the hazards to human health and the potential 
heavy metal pollution in waters.  
 
Biomonitoring is a powerful tool in order to evaluate the 
chemical or physical contamination levels of aquatic 
environment. Any organism can be chosen in order to 
be used in the biomonitoring studies living in the fauna 
to be monitored and they are likely to reveal the 
environmental changes brought about by natural and 
anthropogenic phenomena. Metal contents in a 
biomonitor are used to reflect their bioavailability from 
the aquatic biotopes, especially when their 
concentrations in water are too low to be detectable by 
routine analyses [7-9]. Some factors, however, limit the 
application of every organism as a biomonitor. For 
example, metabolic ability of the exposed macrophyte 
may weaken the effects of metal pollutants. 
Community-level testing is a feasible tool in 
ecotoxicology because it provides a relatively high 
ecological realism and reliability when assessing the 
ecological consequences of contaminant exposure [10]. 
Biofilms as a community level indicator may be the 
most suitable with the prevailing advantageous in 
monitoring studies of heavy metals. 
 
Biofilms are complex communities, composed mainly of 
photoautotrophic (algae) and heterotrophic 
microorganisms (bacteria, fungi, protozoa), accumulate 
at surfaces of artificial or natural substrata and are 
typically surrounded by a matrix of extracellular 
polymeric substances and organic and inorganic non-
living materials [11-13]. Algal assemblages in biofilms 
are the main primary producers in the aquatic 
environments and composed of a large number of 
species with various ecological preferences [14-16] and 
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so they can be regarded as community-level montoring 
systems. Due to their position in the foodweb, easy 
collection, rapid response to environmental changes, 
they appear as a suitable aquatic fauna for assessing 
the contamination level in an ecosystem [17-20]. 
 
In our study, the primary objective was to evaluate the 
accumulation of some essential and non-essential 
heavy metals in biofilms of the artificial substrate 
(plexiglass) and investigate the applicability of biofilms 
as bioindicators for the monitoring of heavy metal 
pollution in marine environments (Mediterranean). 
Biomonitoring with biofilm colonization is relatively hard 
to be applied in marine environments due to strong 
storms and met-cezir. Therefore, there are few marine 
related biomonitoring studies in literature. We also 
wanted to make a preliminary assessment of the 
relationship between taxonomic diversity and heavy 
metals contamination as a part of biomonitoring study. 
Another aim in the work is to present a consistent data 
set, for the first time for the areas, on biofilm samples 
for some heavy metals and to focus upon the stational 
distributions of the taxonomic composition of the 
assemblages and heavy metals in the areas. 
 

2. Experimental 
 
Two stations in Mersin-Erdemli region in Mediterranean 
were decided to biomonitor the pollution. Stations 
investigated were the campus area of Institute of 
Marine Sciences of Middle East Technical University 
and Tırtar port in Erdemli. Both stations (campus and 
Tırtar port) are near to each other and have similar 
physical environments. The experiments were designed 
to be carried out as divided to two different parts. The 
first group of experiments involved the decomposition 
of dry algal biofilm samples collected at different 
stations in Mediterranean in order to determine their 
total heavy metal contents. The second group was 
related with the taxonomical investigations and 
therefore, biological taxa of algal samples with relative 
densities were planned to be determined.  
 
Plexiglass slides (artificial substrate) were used to 
accumulate biofilm. They were supported by polyvinyl 
chloride (PVC) holder with plastic clips. PVC is 
prepared in a rectangular frame in shape. Each PVC 
holder contained 8 plexiglass slides for biofilm 
construction. Dimensions of substrates were 12 cm in 
long, 2 cm in wide and 0.5 cm in thickness. The 
substrates were washed with 2 % nitric acid, cleaned 
with absolute alcohol and rinsed with distilled deionized 
water before attachment onto the PVC frame.   
 
The holder with substrates were attached to wooden 
structures which were connected to the wall in the 
coast to keep them in a vertical position, perpendicular 
to the water surface in campus and Tırtar Port stations . 
Previous analyses showed that such wooden structures 
do not leach organic matter into the water which could 
influence the outcome of this study. Each holder 
consists of 8 pieces for each station. Substrates within 
PVC frame support were left in 40-50 cm water depth in 
60 days for each station. After 60 days from insertion, 
plates were taken all at once in each station. Summer 
season was chosen to compare these stations since 
the season is more effective to collect biofilm due to the 
higher temperature and relatively low flow. 
 

Plexiglass films were carried to laboratory in 
formaldehyde for the analysis. The transferred biofilms 
were divided to two parts for chemical and biological 
investigations. One part was dried overnight (24 hours) 
at 70 °C and were grinded in liquid nitrogen for 
chemical analysis. Other one was used in biological 
taxonomy. The activity numbers and species of 
collected microorganisms on surfaces was determined 
under inverted microscopy with 400x magnification and 
given as algae density in cell per liter [21].  
 
Total heavy metal contents of the dry biofilm and 
seawater samples from two stations collected in 
summer season were analyzed and determined in High 
Resolution Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometer (HR-ICP-MS) instrument after digested 
the sample in HCl-HNO3-H2O2 mixture. Standard and 
internal standard solutions of heavy metals were used 
in the calibration studies of HR-ICP-MS. Dimetilglioxim 
is used to concentrate analytes and to eliminate salt 
content of seawater samples. All chemicals were of 
analytical grade or high purity. High quality, 
concentrated nitric acid (65 % w/v), hydrochloric acid 
(37 % w/v) and hydrogen peroxide (30 % w/v) were 
purchased from Merck and Riedel. Related dilutions of 
these reagents were performed with deionized water 
purified with a Milli-Q water purification system 
(Millipore Elix 3 and Milli-Q Academic Gradient A-10). 
Samples, standards, and final volumes were measured 
by mass in all cases. Calibration standards (Cr, Fe, Mn, 
Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) were purchased from High-Purity 
Standards (P.O. Box 41727, Charleston, SC 29423, 
USA). The standard solutions of the metals for 
calibration and detection were prepared from stock 
solutions of 1000 mg/L or near 1000 mg/L by 
successive dilutions with deionized water. They were 
prepared in the same conditions with the samples in 
different analysis steps. The reagent and sample 
solutions were also diluted if needed with deionized 
pure water and they were prepared daily. Dilutions of 
the standards were appropriately and useful to calibrate 
the HR-ICP-MS instrument before the determination of 
the metals in the samples [22]. 
 
The use of glass material was generally avoided to 
eliminate possible metal contamination from this 
material. Instead, volumetric polyethylene material and 
micropipettes with plastic tips were used. When needed 
and used, volumetric flasks, pipettes, beakers and 
plastic-ware were cleaned by soaking them in dilute 
(1+9) nitric acid at least 24 hours. Then, all glassware 
and plastic ware were washed with distilled water and 
dried on coarse filter papers. 
 

3. Results and Discussion 
 
Metals can be detected reliably by measuring the metal 
content of biofilm. High levels of trace elements are 
reported to accumulate in natural biofilm in acute metal 
pollution conditions [23] and it has been suggested that 
biofilm could serve as a biological monitor for 
anthropogenic waste [24,25]. The metals contained in 
biofilm were used to provide an indication of both the 
biological availability of metals and their ambient 
concentrations over relatively long periods [7,9].  
 
A suitable solid surface may be a polycarbonate, 
plexiglass or andesite for artificial biofilm support. In our 
study, we used plexiglass substrate as biofilm support. 
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Since the stations are very close to each other, their 
environmental conditions such as salinity, conductivity, 
pH and even light attenuation have similar 
characteristics. Therefore, investigation and evaluation 
of differences in biofilm construction are more 
meaningful and practical. The selected experimental 
area, lacking any industrial site and quite far away from 
the urbanized coastline, can be considered virtually 
uninfluenced by anthropogenic activities. It is important 
and possible to see whether the domestic wastes and 
ship traffic affect the biofilm construction or not.    
 
3.1. Heavy Metal Levels in Biofilm in Erdemli Coasts 

 
While the sequence of the bioaccumulation of metals 
collected in biofilm the Campus sample was appeared 
as Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni=Pb>Cd at Campus, the 
sequence was as Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni=Pb>Cd at 
Tırtar port station.  
 
Almost all metals except cadmium in summer season 
samples displayed the highest bioaccumulation values 
at Tırtar port area relative to the campus area (Table 1). 
Although the range in the concentrations of metals 
change with metals, the most certain difference 
appeared in the concentration of Cr, it was above two-
fold at Tırtar port. While the concentration of Mn was 
lower than two-fold, those of Ni and Pb were about one 
and a half times greater at Tırtar port. The difference in 
the Cu concentration was also significant and it was 
about 15 % higher at Tırtar port. The variation in the 
concentration of Cd accumulated at both stations was 
not significant.   
 
Table 1  

Comparison of the concentration of metals (mg/kg dry 
wt.) in the algal biofilm samples collected in the 
summer season in Tırtar port and campus in Erdemli 
 

Element Campus  Tırtar Port 

Cr 18.534 ± 1.135 44.415 ± 0.792 

Fe 1768.31 ± 90.92 2817.84 ± 99.91 

Mn 495.214 ± 10.990 864.145 ± 38.965 

Ni 10.330 ± 0.301 14.571 ± 0.599 

Cu 19.486 ± 1.299 22.981 ± 1.090 

Zn 240.913 ± 20.880 334.717 ± 15.929 

Cd 4.571 ± 0.218 4.326 ± 0.294 

Pb 8.938 ± 0.534 14.376 ± 0.736 
Concentrations are expressed in mg/kg; the uncertainties 
represent 95% confidence limits (n=3). 100 mg sample was 
digested with 10 ml of HNO3+HCl+H2O2 mixture (Ratio:3/1/1). 
Digested samples were measured after 100-fold dilution in 
HR-ICP-MS.  

 
Two main factors, seawater content of heavy metal and 
colonization and settlement of algal species may 
strongly be effective in the variation of accumulation of 
metals in biofilm. Chronic heavy metal exposure to 
water cause a clear algal growth reduction, leading to a 
lower accumulation of algal biomass in the chronically-
exposed community compared to the community 
without metal exposure. So there seems no chronic 
heavy metal exposure to water in both station. 
Nevertheless, algal growth is considered as conclusive 
of classical water physicochemical parameters (e.g. 
nutrient concentrations, pH, temperature, oxygen, 
conductivity, etc.). Water quality correlated especially to 
phosphorus and nitrate reflects the nutrient 
contamination level rather than metal concentrations.  

 
3.2. Heavy Metal Levels in Seawater in Erdemli 
Coasts 

 
Results of heavy metals in Seawater in Erdemli Coasts 
were given in Table 2. Within each of the two areas 
investigated in this study, the station near Tırtar port 
exhibited relatively higher concentrations of the Ni, Zn, 
Cd and Pb. Indeed, the selected experimental area, 
lacking any industrial site and quite far away from the 
urbanized coastline, can be considered virtually 
uninfluenced by anthropogenic activities. It may be 
local effect introduced by ship traffic and/or waste and 
ferries. 
 
Table 2. Concentration of heavy metals (ng/mL) in the 

seawater samples of two Stations in Summer in the 
Erdemli in Mediterranean 
 

Element Campus  Tırtar Port  

Cr 2.139 ± 0.283 1.637 ± 0.108  

Fe 3.146 ± 0.262 3.563 ± 0.296 

Mn 1.814 ± 0.160 2.143 ± 0.081 

Ni N.d. 2.372 ± 0.161 

Cu 3.164 ±0.192 3.930 ± 0.259 

Zn 5.730 ± 0.281 9.298 ± 0.349 

Cd N.d. 1.403 ± 0.180  

Pb N.d. 2.435 ± 0.238 
Concentrations are expressed in ng/ml; the uncertainties 
represent 95% confidence limits (n=3). Samples were filtered 
and measured after 20-fold dilution with HR-ICP-MS. 

 
Several reports concluding that metal concentrations in 
water samples reflected metal concentration in biofilm 
[9,23]. In contrast to these studies, Morin et al., [26] 
shows very weak correlations between metal 
concentration in water and biofilm. The reason may be 
that the metals accumulated in biofilm are contained 
into two fractions, i.e. the biotic (algae, bacteria) 
depending on nutrient levels in water and abiotic (silt, 
particulate matter) components of the biofilm which 
may be directly affected from metal levels in water. 
 
The reason for the difference between metal range may 
be suggested as coming from nonindustrial 
contamination due to lacking of industries near stations, 
with the exception of the local harbour in Tırtar, which 
was included the domestic waste and ship mobility.  
  
3.3. Diatom Communities in Erdemli Coasts 

 
Results were given in Table 3 in cell density abundance 
for four samplings in two stations. From the 49 species 
exposed in Erdemli region, while 39 of these species 
belonged to Bacillariophyceae, Dinophyceae were 
represented by 7 species and Cyanophyceae by 3 
species. As can be seen from Table 3, while the 
species diversity and richness of diatoms were primarily 
very high, those of dinoflagellats were not.  
 
Obviously, different results were seen between the two 
stations in Erdemli region. Especially, the total densities 
were quite dissimiliar and and it was 19418 cell/l in 
potentially metal contaminated region and 9174 cell/l 
which was about half of the density of contaminated 
region, in slightly contaminated region. However, there 
was also variability in the density of each species. 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

489



 

Table 3 

Density values (cell/l) of algal species in different 
taxonomies in biosamples collected in the campus and 
in Tırtar port area in Erdemli in Mediterranean 
 

 Campus Tırtar 

BACILLARIOPHYCEAE   

Amphiprora gigantea Grunow  34 

Bacteriastrum delicatulum 14  

Cerataulina pelagica (Cleve) 
Hendey 

24 350 

Chaetoceros constrictum 
Gran 

14 150 

Chaetoceros decipiens Cleve  90 

Chaetoceros debile Cleve 14  

Chaetoceros rostratum 
Lauder 

 19 

Cocconeis sp. 32 45 

Coscinodiscus perforatus 
Ehrenberg 

 55 

Coscinodiscus sp. 14  

Cyclotella sp. 8 9 

Cylindrotheca closterium 
(Ehren.)Lewin& Reimann 

320 1200 

Cymbella spp.  25 

Cymbella neocistula 
Krammer 

8 12 

Diploneis interrupta 8  

Grammatophora sp. 4  

Guinardia sp. 34 320 

Gyrosigma spenceri 
(Quekett.) Griffith et Henfery 

12  

Hemiaulus hauckii Grunow in 
Van Heurck 

 24 

Lauderia sp. 24 16 

Leptocylindricus minimus 
Gran 

8 12 

Licmophora abbreviata 
Agardh 

620 2100 

Melosira sulcata (Ehrenberg) 
Kützing 

 8 

Navicula sp. 44 96 

Nitzschia behrei Hust. 1959  24 48 

Nitzschia longissima 
(Brebis.in Kützing.) Ralf in 
Prit. 

5100 8200 

Nitzschia sigma (Kützing) W. 
Smith 

120 650 

Nitzschia acicularis (Kützing) 
W. Smith 

810 320 

Nitzschia sp. 68 56 

Odontella mobiliensis (Bailey) 
Grunow 

4 4 

Pleurosigma sp  8 

Pseudonitzschia pungens 
(Grunow ex Cleve) Hasle 

890 1980 

Rhabdonema adriaticum 

Kützing 
 16 

Rhizosolenia alata  (Cleve) 
Gran 

18 12 

Skeletonema costatum 
(Greville) Cleve 

4  

Synedra ulna (Nitzsch.) 

Ehrenberg 
250 640 

Thalassionema nitzschioides 
Hustedt 

450 2400 

Thalassiothrix fraunfeldii 

Grunow 
104 310 

    

CYANOPHYCEAE   

Oscillatoria sp. 44 35 

Spirulina sp. 16  

Pseudoanabaeana sp.  52 

    

DINOPHYCEAE   

Ceratium biceps Claparede 

et Lachm. 
 12 

Ceratium furca (Ehrenberg) 
Claparède et Lachmann  

54 24 

Ceratium inflatum (Kofoid) 
Jörgensen 

8  

Ceratium macroceros  18 

Gonyaulax polygramma Stein  24 

Protoperidinium sp.  8 

Oxytoxum sp. 8 36 

Total Species Density 9174 19418 

 
In order to compare the results without making them 
complicated, they will be given in the sequence for the 
top ten dominant species. The samples from campus 
and Tırtar collected in the summer season will be 
compared in order to see the effect of the station on the 
colonization. 
 

 

 
 

 
 

Figure1: Nitzschia longissima (First dominant in 
Erdemli)  
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Figure2: Pseudonitzschia pungens (Second 

dominant in Erdemli) 

 
A very interesting result was seen in the species 
densities of campus and Tırtar port samples. All the 
species except Nitzschia acicularis were represented 
with larger values in Tırtar port. Although the sequence 
and percentages of dominant species were very close, 
the density values were quite different in both stations. 
For example, although the relative percent abundances 
of Pseudonitzschia pungens, Thalassiothrix fraunfeldii 
and Navicula sp. species in the campus region were 
very close to Tırtar port region, there were big shifts 
between the density values in the stations (Table 4). 
 
Tablo 4 

The population density and percent abundance values 
of algal species of the campus and Tırtar port samples 
for the comparison  
 

 Density Percent 

TOP 10  
DOMINANTS 

Campus Tırtar Campus Tırtar 

Nitzschia 
longissima 

5100 8200 55,59 42,23 

Pseudonitzschia 
pungens 

890 1980 9,70 10,20 

Thalassionema 
nitzschioides 

450 2400 4,91 12,36 

Licmophora 
abbreviata 

620 2100 6,76 10,81 

Cylindrotheca 
closterium 

320 1200 3,49 6,18 

Thalassiothrix 
fraunfeldii  

104 310 1,13 1,60 

Nitzschia 
acicularis 

810 320 8,83 1,65 

Nitzschia sigma 120 650 1,31 3,35 

Guinardia sp. 34 320 0,37 1,65 

Navicula sp. 44 96 0,48 0,49 

TOTAL of 10 8492 17576 92,57 90,52 

TOTAL of ALL 9174 19418 100 100 

 
Indicated species are cosmopolitan and widespread in 
Mediterranean and in many oceans. Dominancies of 
these species in the present study followed similar 
pattern with the studies performed in the areas near to 
our stations [27].    
 
According to the many studies, less contaminated 
regions have relatively high diversity index but low 
density richness. We arrived similar results that match 
these evaluations. Although species diversity is high in 
Campus reagion, species densities and total biomass 
are high in Tırtar. These results suppose the evaluation 

that development of species with high densities may 
result in eutrophication in Tırtar gulf, though this 
condition may or may not be valid for the assessment 
of toxic substances.  
 

4. Conclusion  
 
The concentrations of most metals in water are 
comparable in the samples at both stations. High levels 
of trace elements are reported to accumulate in biofilm 
in metal pollution conditions [23] and it has been 
suggested that biofilm could serve as a biological 
monitor for anthropogenic waste [24,25]. We found 
strong relationships between metal concentrations in 
water and those in biofilm. Even though, concentrations 
of many of the metals in biofilm show correlations with 
the respective concentrations of dissolved metals, 
some of them have weak correlations. Concentrations 
of some of the metals are high both in water and more 
concentrated at Tırtar port.  
  
As the species diversity index and richness were based 
on datasets of water physicochemical parameters, the 
high values in each species and total species densities 
can be correlated as conclusive of metal pollution due 
to high levels of some metals in water at Tırtar port 
station. Indeed, species sensitivity to metals is variable 
and is not necessarily correlated to their sensitivity to 
metallic load. Whether it is correlated to metal 
concentrations or not, high levels of algal species 
(19418 cell/ml, 9174 cell/ml, for campus and Tırtar port, 
respectively) are indicators of eutrofication probably 
due to high levels of nutrients. Since no species was 
grown in extreme values with respect to others, no 
specific species tolerance to any metal contamination 
could be served at Tırtar port station, however all 
species may have tolerance to a common 
contaminant(s). 
 
The gradual increases in the abundances of almost all 
species could be most probably correlated with a 
considerable change in a common effect for all species. 
Variaton in biofilm species and total densities could 
therefore be indicators of this effect in the biomonitoring 
of the region. Not only species densities but also 
percent relative densities were found in higher values in 
Tırtar port station, except that percent abundance of 
Nitzschia longissima found lower there.     
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Abstract 
 

Renewable, environment friendly energy sources with 
simple energy transform methods have been the new 
focus area of the communities due to the increasing 
energy need, probability of running out of primary 
energy sources and the increasing costs. In this context 
sun has been one of the most preferred alternative 
energy sources. Solar energy comes forward since it is 
a renewable energy source with no harm to 
environment and it doesn’t require advanced 
technology or higher costs. Solar air collectors are used 
to increase the atmospheric temperature in low and 
middle level temperature applications. Thermal 
efficiency of solar air collectors is lower compared to 
collectors with water fluid due to the thermal properties 
of the air. One of the methods applied in order to 
increase the thermal efficiency is to increase the 
number of pass through the collector. Purpose of this 
study is to determine the performance characteristics of 
a solar air collector which is newly designed and 
implemented. While implementing the collector two flow 
channels divided by the absorber plate have been 
formed. Air firstly passes through the channel over the 
absorber plate and then by recirculating out of collector 
passes through the channel under the absorber plate. 
Air gets hot by passing through the collector twice. 
Performance of the collector designed has been 
analyzed under the climatic conditions of 
Konya/Turkey. Experiments have been performed for 
air mass flow rates of 0.021, 0.028 and 0.035 kg/s. 
Through the study effects of the air mass flow rates and 
the solar radiation intensity on the performances of the 
collector have been investigated. Maximum 
temperature rise of the air through the collector has 
been found to be 50 

o
C and the maximum thermal 

efficiency has been found to be 73%. 
 
Keywords: Solar air collector, double pass, external 

recycle, thermal efficiency, solar radiation. 
 

1. Introduction 
 

Energy has been one of the key requirements at all 
moments in our daily life for many purposes. Due to the 
diminishing traditional energy sources people head for 
alternative energy sources. Sun has been the greatest 
source of energy considered as infinite. Therefore 
many scientists around the world have made a lot of 
research studies on how to benefit from the solar 
energy. Space heating, generating electricity, cooking, 
and drying are the most preferred topics for these 
studies as the application areas of solar energy. 

Collector mechanisms are designed in order to utilize 
the solar energy effectively and different models are 
developed to increase the efficiency of this process. 

These collectors have been subject to research studies 
considering their geometrical structures, type of fluid 
used in them, and their usage purposes. 
 
Garg and Datta [1] have analysed a solar air collector 
with winglet theoretically and experimentally. Yeh and 
Ting [2] have filled iron sawdust between the absorber 
plate and the glass in their study and they found that 
thermal efficiency has increased 38% compared to 
regular collector. Parker et al. [3] by using V corrugated 
absorber plate have made experiments on three types 
of collector where air flow is (1) under, (2) over and (3) 
both under/over the absorber plate. Binark and Deliçay 
[4] have observed in their studies that at lower speeds 
double pass and double glass collector with labyrinth 
has higher efficiency and temperature difference 
compared to other collectors. Tiris et al. [5] have 
researched the effects of wing configuration on the 
efficiency of the collector and equipment cost. Yeh and 
Lin [6] have made a theoretical and experimental study 
on how blockages placed parallel to each other in a 
solar air collector affect the collector performance. 
Mohammad [7] has developed a collector in which an 
extra cover is used as opposite flow heat changer and 
he made the thermal analysis of it. Altuntop et al. [8] 
have analytically investigated a matrix type solar air 
collector with a second absorber surface which is made 
of black matte painted mosquito net and formed by 
being twisted in V type with 60

o
 angle to the horizontal. 

Yeh et al. [9] have performed experiments for three 
different air mass flow rates and five different type 
collectors. They found the highest efficiency rate as 
70%. Naphon and Kontragool [10] have analysed the 
thermal performance of five different planar collectors 
and achieved the highest efficiency level with the 
collector #5 in which the air inlet is over the absorber 
plate and the air outlet is under the absorber plate.  
Ammari [11] has done experiments for a collector 
where air flow is through the lateral surface of the 
collector and at the end of the study he reached 72% 
thermal efficiency for 50 l/s air flow rate. Kurtbas and 
Durmus [12] have classified the collectors in five types 
having different front absorber plate surfaces. Koyuncu 
and Pinar [13] in his study on product dryings where he 
has designed six different models has remarked that 
plane surfaced solar air collectors have a significant 
role in drying applications with solar energy. Benli and 
Durmus [14] have compared the cross corrugated the 
solar air collectors with V corrugated ones in terms of 
thermal performance and working conditions. Comakli 
and Yuksel [15] have compared the thermal 
performance of solar air collectors with different 
models. Gonzáleza et al. [16] have experimentally 
investigated the thermal efficiency of a solar air 
collector with counter flow double pass. Yildirim and 
Solmus [17] have analysed the effects of channel 
height on thermo hydraulic efficiency for solar air 
collectors with double pass design. Dhiman and Singh 
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[18] have investigated the optimum levels for recycle 
rate and mass flow rate where thermo hydraulic 
efficiency is at its maximum. They also analysed the 
effects of channel depth on thermal performance. Al 
Ghuol et al. [19] have obtained general findings by 
examining solar air collectors, their different 
applications and the studies on performance 
enhancement. Sancar and Bulut [20] have investigated 
the thermal performance of collector groups formed by 
connecting 4 separate solar collectors in different forms 
(2 serial 1 parallel, 2 parallel 1 serial, 4 parallel 4 
serial).  
 
In this study a double pass single flow solar air collector 
in which air firstly passes through the channel over the 
absorber and then secondly passes through the 
channel under the absorber is designed, produced and 
run under climatic conditions of Konya. At the end of 
the experiments performed, change in measured 
temperatures versus time has been examined and 
instantaneous thermal efficiency of the collector has 
been calculated. 
 

2. Material and method 
 
Main purpose of this study is to investigate 
experimentally, by building up a different flow type, the 
thermal efficiency of a double pass solar air collector in 
which the air flow is externally recycled. The image of 
the solar air collector used in this study can be seen 
Fig. 1. The collector has been designed, implemented 
and run in summertime climatic conditions of Konya by 
placing the collector tilted with an angle of 22.50

o
 

(degree of latitude-15). 
 
The schematic diagram of the experimental set can be 
seen in Fig 2. The experimental set designed for this 
study mainly consists of a permeable cover, absorber 

plate, collector made up of wooden body, air inlet and 
outlet connection channels, radial fan, hot air cabin and 
the relevant supportive units. The collector has the 
dimensions of 0.96 m x 1.90 m and as the transparent 
cover two glasses of 4 mm were used. 

Cross-sectional view from the top and the side of the 
collector that is designed and implemented can be seen 
in Fig 3. Air enters the collector through the channel 
over the black surface and is subjected to pre-heating 
for a while. Then the air is taken from the upper 
channel, recycled from outside of the collector via a 
plastic pipe isolated externally, and connected to the 
channel under the absorber plate. By this way air has 
been subjected to a second pass along the absorber 
plate which helps us heat it to higher temperatures. 
Height of the both channels air passes through is 3 cm. 
Entry of the air inside the collector is provided by 
means of a radial fan placed to the bottom. Air which 
goes out of the collector by getting hot is conveyed into 
a hot air cabin via a connecting channel so that it can 
be used for drying vegetables or fruits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fig. 1. Actual image of the experimental setup. 
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Fig. 2. Schematic view of the experimental setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Top and lateral sectional view of the solar air collector. 

 

Experiments were performed by getting hourly 
measurements between 09:00 and 17:00 o’clock. 
Temperature is measured by using K-type 
thermocouples (± 0.141 °C) and the data measured is 
registered through a data logger. A pyranometer (± 10 
W/m

2
) placed on top of the collector is used for 

measuring the solar radiation. Velocity of the air at the 
out of the collector is measured by an anemometer (± 
3% m/s). The velocity of the flow of the air passing 
through the collector is adjusted by a dimmer. 
Experiments have been performed in Alaaddin 
Keykubad campus of Konya Technical University under 
clear sky conditions. 
 
Experiments have been re-performed for three different 
air mass flow rates. By using the channels at the entry 
and the exit of the collector temperature of the air is 
measured from one point at the entry and two separate 
points at the exit. Temperature of the glass cover is 
measured from the middle point of it. Temperature of 
the surface of the absorber plate is measured from six 
different points of which three is on the absorber plate 
and three is under the absorber plate. Ambient 
temperature is measure via a bar thermometer. 
 

Experiments are re-performed for three days for each 
air mass flow rate. While making calculations days for 
which solar radiation levels are very close to each other 
are considered. 
 
In the experimental studies error analysis has to be 
done for the dependent parameters calculated by 
making use of the independent parameters measured. 
Uncertainty analysis is the most preferred method for 
error analysis. Error rate in uncertainty analysis can be 
defined in the general equation below [Holman J.P., 
Experimental Methods for Engineers. McGraw-Hill 
Book Company, Singapore, 1994.] 

 (1) 

The maximum total uncertainty values for the mass flow 
rate of the air flowing through the collector and the 
thermal efficiency of the collector were 8.5% and 
3.51%, respectively. 
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Data analysis 
 

Solar radiation incident to the collector will heat up the 
surface of the absorber plate after which the heated 
absorber plate will transform this heat into beneficial 
energy by conveying the heat to the fluid flowing 
through the channel. Through this process heat loss to 
the ambient will occur. Solar air collector can be 
considered as an open thermodynamic system. 
Besides under steady state conditions considering that 
heat is not stored in the absorber plate of the collector, 
energy balance equation can be defined as follows.  

 (2) 

Energy balance equation stated verbally above can be 
defined mathematically as below. 

      (3) 

Thermal energy amount passed through the 
transparent cover and absorbed by the absorber plate 
in unit time can be defined with the equation below. 

     (4) 

Heat loss from the collector to the ambient in unit time 
is shown as follows. 

     (5) 

Useful energy conveyed from the collector to the air 
can be calculated via the equation below. 

  (6) 

 refers to the effective transmittance and 

absorbance coefficient and,  refers to total heat loss 

coefficient which are the parameters characterize 
behavior of the solar air collector. 
 
The rate of extraction of heat from the collector in unit 
time can be measured by the heat amount conveyed in 
unit time in the fluid flowing through the collector. 

Beneficial energy gain loaded to the fluid flowing 
through the collector can be calculated depending on 
the inlet and outlet temperatures of the fluid as follows. 

     (7) 

Mass flow rate of air circulating in the collector is 
determined according to the following expression. 

      (8) 

Measure for the collector performance is thermal 
efficiency of the collector. The instantaneous efficiency 
of the collector is defined as the ratio of useful heat 
gain over any time period to the total incident solar 
radiation over the same period which is expressed by, 

     (9) 

The all thermo physical properties of the air in the 
channel are evaluated at the mean bulk temperature of 

 which is defined as; 

      (10) 

 

3. Results and discussions 
 

Hourly change in the intensity of the solar radiation 
level in a day, which is measured via the radiation 
equipment during the experiments, can be seen in Fig 
4. As it is shown by the figure solar radiation level starts 
from 400 W/m

2
 at 09:00 o’clock and reaches 1100 

W/m
2
 at 13:00 o’clock, afterwards by decreasing it 

reaches to 650 W/m
2
 at 17:00 o’clock. Hourly solar 

radiation levels measured in different days during the 
experiments are very close to each other with very little 
deviation. Average of the solar radiation level for three 
days is 840 W/m

2
. 

 

 

Fig. 4. Variation of solar radiation on different days 

 

Fig. 5 shows the variation of the mean temperature of 
air at the inlet, outlet, absorber plate and top glass 

cover of the solar air collector for mass flow rate of 
0.021 kg/s. The absorber plate, glass cover and outlet 
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air temperatures are very much dependent on the 
intensity of solar radiation. As it can be seen from the 
figure, temperatures quickly increased in the morning, 
reached to peak in noon time and started decreasing in 
the afternoon. The absorber plate attains a maximum 

temperature of 104 
o
C at 13:00 pm. and at the same 

time outlet air temperature has reached its highest 
value of 80

o
C. The maximum temperature of the top 

glass cover was 65 
o
C at 14:00 pm. 

 

 

Fig. 5. Temperature variations of solar air collector (0.021 kg/s) 

 

The trend of the temperature variations of inlet and 
outlet air, absorber plate and top glass cover are 
indicated in Fig. 6 for mass flow rate of 0.028 kg/s. 
Variation in Fig. 6 is very similar to the variation in Fig. 
5. The maximum temperatures of the air inlet to the 
collector, air at the outlet of the collector, the absorber 
plate and top glass cover are 35 

o
C, 75 

o
C, 97 

o
C and 

56 
o
C, respectively. Along the day the mean 

temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector, the absorber plate and top glass cover 
are 32 

o
C, 63.5 

o
C, 78.5 

o
C and 47.3 

o
C, respectively. 

As it can be seen from the Fig. 6, temperatures of the 
glass cover and the air outlet from the collector are not 
close to each other. This means that heat loss from the 
absorber plate to the ambient is not much. Variation in 
the temperatures of the glass cover, absorber plate and 
the air outlet from the collector is very much dependent 
on the variation in solar radiation. There has been a 9-
21 

o
C difference between the temperatures of the 

absorber plate and the air outlet from the collector 
along the day.  

 

 

Fig. 6. Temperature variations of solar air collector (0.028 kg/s) 

 

Fig. 7 also shows the hourly temperature variation of 
the solar air collector for the air mass flow rate of 0.035 

kg/s. The temperatures of the inlet and outlet air, 
absorber plate and top glass cover increase with time 
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as the solar radiation increases to reach their maximum 
values at 13:00 pm. The maximum measured values of 
the temperatures of the inlet and outlet air, absorber 
plate and top glass cover are found to be 36 

o
C, 71 

o
C, 

91 
o
C and 53 

o
C, respectively. The average 

temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector, the absorber plate and top glass cover 
are 33 

o
C, 59 

o
C, 75 

o
C and 45 

o
C, respectively. 

 

Fig. 7. Temperature variations of solar air collector (0.035 kg/s) 

 

According to the results of the experiments performed 
with the designed collector for theree different air mass 
flow rates, hourly change in the thermal efficiency of the 
collector is seen in Fig. 8. As it can be seen from the 
figure, the efficiencies increase to a maximum value at 
around 13:00 o’clock in the noontime, then the 
efficiencies start to decrease in the afternoon. The 
results show that the collector efficiency increases with 

the increasing air mass flow rate and solar radiation. 
The maximum efficiencies for 0.024 kg/s, 0.031 kg/s 
and 0.038 kg/s mass flow rates are calculated as 0.57, 
0.69 and 0.73 respectively for solar air collector. The 
mean efficiencies for 0.024 kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 
kg/s mass flow rates are 0.51, 0.60 and 0.65, 
respectively. 

 

 

Fig. 8. Thermal efficiency variation of solar air collector. 
 

4. Conclusion 

In this study a double pass externally recirculated solar 
air collector in which air firstly passes through the 
channel over the absorber and then secondly passes 
through the channel under the absorber is designed, 
produced and tested under climatic conditions of 
Konya. According to the results of the experiments 

performed, temperatures of the absorber plate and the 
outlet air from the collector and the collector efficiency 
are strongly dependent on solar radiation intensity and 
the air mass flow rate. The maximum temperature 
increase of the air through the collector is 50 

o
C for the 

air mass flow rate of 0.021 kg/s. The maximum value of 
the collector efficiency was obtained as 0.73 at the 
same mass flow rate of the air. It was found that, the 
outlet temperature of the air from the collector and the 
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absorber temperature decreased as the air mass flow 
rate increased. Also it was seen that as the air mass 
flow rate increases the thermal efficiency of the 
collector increases. As a result it can be said that the 
collector designed and implemented in this study can 
be used easily in drying of agricultural products and 
space heating applications. 
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Nomenclature 
 

 Duct cross-section area (m
2
) 

 Surface area of the absorber plate (m
2
) 

 Specific heat capacity of air (J/kgK) 

 Global solar radiation on the glass cover 
(W/m

2
) 

 Mass flow rate of air (kg/s) 

 Absorbed energy rate of the absorber plate 
(W) 

 Energy loss rate (W) 

 The rate of useful energy gain (W) 

 Any parameter 

 The ambient temperature (
o
C) 

 The average bulk temperature of air (
o
C) 

 Average inlet temperature of air (
o
C) 

 Average outlet temperature of air (
o
C) 

 Average surface temperature of the absorber 
plate (

o
C) 

 Overall heat loss coefficient (W/m
2
K) 

 Temperature difference of air (=  
o
C 

 Average velocity of air in the duct (m/s) 

 Uncertainties in the independent 
variables 

 Uncertainty in result R 

 Effective transmittance-absorbance product 

 
Greek symbols 
 

 Density of air (kg/m
3
) 

η Thermal efficiency of the collector 

 Absorptivity of the absorber plate 

 Transmissivity of the glass cover 
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Abstract 
 
 The wear behaviour of iron-based composites manufactured by 
powder metallurgy method was evaluated in this study. Boron 
carbide (B4C) was used as reinforcement particle. This study 
revealed that the addition of B4C reinforcement significantly 
improves the wear resistance of iron-based composites. Wear 
experiments were conducted using computer-aided ball-on-disc 
wear test machine. Load, sliding velocity, and sliding distance 
were the same for all samples. Each sample was tested for 10 
N load, 0,2 0.2 m/s velocity, and 300 m sliding distance to 
investigate the wear behaviour. The results indicated that the 
wear loss and friction coefficient reduced compare to pure iron 
with an increase in the reinforcement content. Worn surfaces of 
the composite specimens were analysed by optical microscope 
for predicting the wear mechanism. These results showed that 
iron-based composites should be considered as an excellent 
material where high strength and wear-resistant are of primary 
importance specifically in the automotive engineering sectors. 
 
Keywords: Metal Matrix Composites (MMCs), Iron (Fe), Boron 

Carbide (B4C), Wear Behaviour 

1. Introduction 

Metal matrix composites (MMCs) consist of a metallic Matrix 
(aluminium, magnesium, iron, cobalt, copper) and a dispersed 
ceramic such as oxides, carbides or metallic phase [1]. These 
composites combine the properties of metals such as ductility 
and toughness with the high strength and high modulus of 
ceramics and increase strength in shear, compression and 
service temperature [2]. MMCs have attracted the attention of 
many scientists because of their superior properties such as 
low coefficients of thermal expansion, lower creep rate, better 
fatigue resistance, durability and better wear resistance [3-6]. 
These composites are mainly used in many areas such as 
airplanes, marine, automotive, space, etc., and the field of 
application is expanding day by day. 

The continuous phase where the reinforcement is 
distributed uniformly is called the matrix. Materials such as Cu, 
Fe, Ag, Zn, Al, Ti, Pb, Mg, Ni are generally used as matrix 
material and Al, Ti and Mg are the most commonly used [7]. 
Another material that forms the MMCs composites is the 
reinforcements. They increase strength, stiffness, thermal 
conductivity and abrasion resistance capacities of MMCs. 
Reinforcements can exist in different size, shape and volume 
fractions in composites. This causes a variety of properties of 
the formed composites. Various studies have been carried out 
on this topic [8-11]. Another factor related to the 
reinforcements is the type of them. The choice of 
reinforcement material is usually determined by the desired 
combination of property/cost. In general, the MMCs with 
continuous fiber reinforcement provide the highest properties 
in the direction of fiber orientation, but these are the most 
expensive. Chopped fiber and whisker reinforced materials 
may be preferred, if advanced features are desired in the 

direction of the plane. And these are relatively cheaper than 
the others. Particles can significantly improve isotropic 
properties and are the cheapest. MMCs can be produced in 
different combinations with the wide range of available 
reinforcements [12-17]. There are many different methods of 
producing MMCs, such as solid-state process [18], powder 
metallurgy [19], diffusion bonding [20], liquid state process [21], 
infiltration [22], spray process [23], in situ process [24] and 
deposition process [25]. The most common method among 
them is the powder metallurgy method. It is an easiest and 
most appropriate way to manufacture MMCs, and is more 
preferred than other methods with a variety of advantages 
such as uniform distribution of reinforcements, low cost, etc. 
[26]. 

Iron (Fe) is one of the matrix materials used for production 
of MMCs, and is by mass the most common element on Earth. 
Fe alloys can be obtained by adding hard carbides for a 
significant improvement in tribological properties [27]. In the 
literature, iron was used by reinforcing with different carbides 
such as niobium carbide (NbC), tungsten carbide (WC) and 
silicon carbide (SiC) [28-30]. Zhong et al. [31] fabricated the Fe 
composites using column-shaped WC-Fe by a novel in situ 
method, and it was observed that WC particles significantly 
increased the wear resistance of the material examined. Hill et 
al. [30] produced titanium carbide reinforced iron-based MMCs 
in another study and hardness, Young's modulus and the 
fracture toughness were investigated. These investigations 
were shown that the production of metal matrix composites 
containing titanium carbides and a steel powder by super 
solidus liquid-phase sintering or hot isostatic pressing is 
possible. 

Boron carbide (B4C) is one of the reinforcement materials 
used in production of MMCs. It is an extremely hard, and 
strong material having fantastic thermal, and compound 
stability. Boron carbide is used in grinding and cutting tools 
because of its mechanical properties and it is also used in 
containers for keeping acids and corrosive chemicals due to its 
chemical stability [32]. 

Microalloying is one of the trends to improve the properties 
of materials. In this process, reinforcements can directly affect 
the conditions, and properties of the matrix metal. The addition 
of reinforcements to metal matrixes also increase the strength, 
hardness, and wear resistance of MMCs.  

In this study, boron carbide-reinforced iron-based 
composites, which are rare in the literature, were produced by 
powder metallurgy method, and their wear property was 
investigated.  

2. Materials and experimental procedures  

The iron powders used in the production was about 10 µm 
in size, and the B4C was used as reinforcement materials. 
B4C particles were added to the iron powders by the 
composition of 1, 2, 3, 4 and 5 % weight. Powders were 
weighed with a precision scale of 0.1 mg, and 3% zinc stearate 
powder was added as lubricant. The powders were mixed with 
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a 10 mm diameter ceramic ball in a mechanical mixing device 
at 115 rpm for 45 minutes. At the end of the mixing process, 
the powders were homogenously distributed, and the powders 
were pressed under a pressure of 25 tons in a cylindrical mold 
with a diameter of 32 mm. F/B4C composites having different 
reinforcement ratio were sintered in oven at 800 °C for 120 min. 
The surfaces of the sintered composite samples were grinded 
with SiC abrasives of size 120, 240, 400, 600, 800, and 1200. 
At the end surfaces of the grinded samples were polished with 
3 μm and 1 μm diamond paste until the scratches removed. 
The polished samples were etched with immersed in 5% nital 
solution (5 ml nitric acid + 95 ml ethyl alcohol) for 35-40 s. The 
surface roughness of the samples was then measured by the 
profile meter.  

2.1. Density Measurements 

The densities of the prepared samples were calculated 
using the equation 1 in the method of calculating the density of 
a solid object based on a known liquid density in accordance 
with the principle of Archimedes. In this process, pure water 
was used as immersion fluid. 

          

                                        (1)                               

2.2. Wear Analysis 

A ball-on-disc machine was used to conduct dry sliding 
wear tests for various combinations of process parameters. 
The sintered cylindrical specimens were 32 mm diameter and 
3 mm thickness. Dry sliding wear tests were conducted using a 
TRD WEAR PRO shown in Figure 1, ball-on-disc tester. The 
test pins were abraded by a revolving steel disc. The tests 
were carried out in air at room temperature at load 10 N. A 
constant track diameter of 10 mm was used for all experiments. 
All tests were conducted for a total distance of 300 m at 
constant sliding speed of 0.5 m/s.  In this device, loads were 
directly applied to the console. The applied load force the ball 
to come in contact with the disc. The mass of the specimen 
was measured before and after the test by a microbalance with 
a resolution of 0.1 mg. The mass loss of the specimen was 
then determined, and used to obtain the volume loss and the 
wear rate. The coefficient of friction between the ball and the 
revolving disc were measured by friction sensors at certain 
intervals and obtained from the TRD software. The computer 
aided ball-on-disk wear testing machine used in the present 

study gives the friction force (F) directly as one of the outputs. 

 

 

Figure 1. TRD WEAR PRO, Ball-On-Disc Tester 

2.3. XRD Analysis 

X-ray diffraction studies were performed by using Computer 
Controlled X-Ray Diffractometry in order to understand the 
phase structures that could occur in the samples produced by 
sintering with different contents. 

3. Result and Discussion 

In this section, the results obtained in the studies are 
evaluated, and the reasons are discussed. Density 
measurements were performed first, then other experiments 
were analysed. 

After cold pressing and sintering processes, density 
measurements were made in the samples. The results are 
presented in Table 1. Density values obtained after sintering of 
Fe and Fe-B4C samples were around 75% of their partial 
density.  

TABLE I: Change of density with the amount of additive 

The most important advantage of produced MMCs is that 
they reduced the density of the composite material due to the 
low density of the ceramic reinforcements compared to the 
matrix alloy. The graphical results are shown in Figure 2. The 
problems encountered in practice in sample production are the 
most important source of inability to achieve full density. In 
addition, supplementary elements should be added for full 
density. 

Additive 
name 

 

B4C Additive 
Amount 

(weight %) 

Measured 
Density 

(MD) 
(gr/cm

3
) 

Partial 
Density 

(PD) 
(gr/cm

3
) 

 
MD/PD 

% 

Iron (Fe) 0% 6.032 7.800 0.77 

B4C 1% 5.967 7.747 0.77 

B4C 2% 5.895 7.694 0.77 

B4C 3% 5.643 7.642 0.74 

B4C 4% 5.546 7.589 0.73 

B4C 5% 5.427 7.536 0.72 
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Figure 2. Densities of produced composites 

In this section, wear behaviour and wear amounts were 
analysed by increasing the amount of B4C additive in MMCs. 
The average friction coefficient, surface roughness, wear rate 
(%) and wear amounts of iron-based composite are given in 
Table 2. 

TABLE II: Wear Results 

Composition 

Mean Value 

friction 

coefficient (μ) 

Surface 

Roughness 

(μm) 

Wear 

Amount (mg) 

Wear 

Rate 

(%) 

Pure Fe 0.313 0.201 3.5 0.02782 

1 wt% B4C 0.214 0.165 2.2 0.02070 

2 wt% B4C 0.223 0.212 2.6 0.02246 

3 wt% B4C 0.239 0.128 2.2 0.02310 

4 wt% B4C 0.251 0.118 1.9 0.02380 

5 wt% B4C 0.295 0.144 1.6 0.02476 

 
From this table it could be understood that the coefficients 

of friction of the B4C reinforced composites were less than 
those of the pure iron shown in Figure 3. A higher coefficient of 
friction was observed in pure iron under these conditions.  The 
graph shows a sharp decrease in friction coefficient of 1% B4C. 
Normally with the increase in the amount of reinforcement, the 
coefficient of friction decreases, but an increase in these 
values was observed. 

 

 
Figure 3. Average friction coefficient values 

 

The main reason for this situation can be explained by the 
increase in porosity in the samples. As can be seen from Table 

1, the ratio of the measured density value to the partial density 
is reduced with the increment of reinforcement.  

 
Optical microscope analysis of the wear surfaces created 

into dry sliding wear in the stable position regime affords an 
imperative tool for precise grit of the wear behavior of the 
composites. The wear surfaces of the composites in Figure 4 
show distinctive morphological decorations that embrace 
yawning continuous furrows, micro pits, wreckage, and ruined 

particles. 

Figure 4. Worn Surface microphotographs 
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Figure 5. Friction Coefficients Variation by The Time 

The graph of the change of friction coefficients of the 
samples over time is given in Figure 5. The decrease in the 
coefficient of friction by increasing the amount of B4C 
contribution is clearly visible from the graphs. 

Figure 6 shows the ferrite structure of the matrix that can 
be found in the XRD pattern. The other phase (B4C) and the 
precipitations can also be seen in this figure. 
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Figure 6. XRD Pattern 

CONCLUSIONS 
The developed composite has exhibited higher wear 

resistance when compared with the pure iron samples. 
However, experimental data show that the diminishing wear 
resistance is mostly due to the increased break-outs. Indistinct 
grooves and fine scratches are formed into the worn surface. 
The result of the wear mechanisms is characterized by the 
formation of the line, which is formed by the action. Increase in 

boron carbide would result in a decrease in wear. 
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Abstract
 
This study examines the response of rubber plates 
subject to low velocity impact loading. Therefore, 
impact tests were performed with different thickness of 
rubber and impact resistance of plates were measured 
by low– velocity impact test in a velocity interval of 2-10 
m/s. Moreover, to investigate the effects of striking 
geometry, three types of strike was selected for the 
same mass; conical, cylindrical and spherical strikers. 
In this regard, rubber plates have been modeled by 
using the LS-Dyna software and defining hyper elastic 

material model 
MAT_SIMPLIFIED_RUBBER_WITH_DAMAGE. To 
characterize the material behavior of elastomers, 
tensile test results were entered as stress-strain curve. 
Finally, the obtained results demonstrate that thickness 
of rubbers which known as having a good impact 
damping properties are effective parameter on the 
energy absorbe of plates. 
 
Keywords: Low-velocity impact. Hyper elastic material. 
Energy absorption. MAT183. LS-Dyna  
 

1. Introduction 
 
Rubber like hyper elastic materials are preferred in 
many sectors, especially in the automotive sector 
because of superior properties such as excellent 
energy absorption, tear resistance, flexibility and 
elongation. Hyper elastic materials are special class of 
materials because of elastically when they are 
exposure to very large strains. They show nonlinear 
material behavior and can undergo large elastic 
deformations in order of around 100 to 700%. It is 
assumed that returned to initial state when the load is 
removed. Also nearly incompressible that means 
change shapes but volume remains constant. The 
importance of impact behavior of rubbers has emerged 
considering all these properties.  
 
Thumann et al. [1] applied tensile test experimentally 
elastomer rubber materials. Then solved by using 
Mat183 material type in LS-Dyna software and 
compared the results. Sangamesh et al. [2] analyzed 
numerical behavior of composites with jute-epoxy and 
rubber under ballistic impact for different impact 
velocities and thicknesses of composite. Vishwas et al.   
[3] examined the composites manufactured from 
natural rubber, structural steel, aluminum and glass 
epoxy under low velocity impact loading. Adachi et al. 
[4] worked theoretically on the amount of absorbed 
energy by thin-walled cylinders filled with silicone 
rubbers. Moreover, it was examined the effect of 
silicone rubber on energy absorption and the 
relationship between impact load and deformation. 

Stelldinger et al. [5] produced a composite material by 
placing rubber between carbon fiber reinforced plates 
that have various orientation angles. Then, it was 
obtained reaction force-time graphs by performing low 
velocity impact tests on these samples.  Khodadadi et 
al. [6] realized high velocity impact on composite 
materials that produced from kevlar fiber and polymer 
matrices. In addition, they analyzed the impact 
resistance of composites which have different matrix 
hardness. Gokuldas and Ramesh [7] produced 
glass/kevlar reinforced hybrid composites by adding 
nano silica and micro rubber particles into epoxy resin 
and aimed to improve the mechanical behavior such as 
tensile strength and modulus, flexural strength and 
modulus. Vishwas et al. [8] studied low velocity impact 
on engineering materials such as rubber, steel, 
aluminum and glass epoxy and compared with each 
other, numerically. Khodadadi et al. [9] performed high 
velocity impact tests for varying velocities between 70-
160 m/s on two rubber samples with different 
mechanical properties and their impact resistances 
were measured at the end of the tests. Sarlin et al. [10] 
investigated the impact of test parameters such as 
projectile velocity, impact angle, number of impacts, 
sample temperature on impact behavior of stainless 
steels, rubbers and hybrid composite plates.  
 
When the literature is examined, the effect of striker 
type and rubber layer thickness on impact resistance 
and failure behavior has not been investigated. 
Therefore, in this study, low velocity impact tests were 
carried out by using various striker types on rubbers 
having different thicknesses. The simulations were 
prepared in finite-element software LS-Dyna and the 
obtained graphs that impact absorbed energy- time, 
reaction forces depend on time and displacement were 
presented. 
 

2. Material and Method 
 
2.1. Hyperelasticity 

 
Hyperelasticity is defined as an ability of material to  
experience large elastic strain due to small forces [9]. 
and show non-linear stress-strain relation. It is not 
sufficient to describe the material behavior with the 
Young’s modulus E and Poisson’s ratio ʋ. Therefore, 

different material models were needed for rubber like 
materials. [1]. LS-Dyna offers various models for the 
simulation of this materials. In this research, a modified 
Ogden model is preferred by using 
MAT_SIMPLIFIED_RUBBER_WITH_DAMAGE 
material type. That material model is called MAT_183 in 
LS-Dyna material library. As described in Thumann et 
al. [1], The total loading depends on strain rate. Due to 
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this dependence, the unloading has to be determined 
through the use of damage function. The damage 
function is unequal zero when unloading begins. The 
damage function d depends on the ratio of total 
deformation energy W to the maximum deformation 
energy Wmax, see equation (1) 
 

)(
maxW

W
d                   (1) 

 
The maximum deformation energy Wmax is the energy 
that was generated during the loading history. 
Thumann et al. [1] used this model in their simulation, 
and good agreement with experimental data obtained. 
 
2.2. Tensile test 
 

Standardized tensile test specimens were modelled to 
by using material properties of hyper elastic rubber 
samples. Tensile test solutions were achieved in finite 
element packet program LS-Dyna. Solid 186 element 
type is used and Mat_183 was preferred as a material 
type. The specimen has to be divided to elements that 
have optimum size. Finite element model has total 740 
elements and 1332 nodes for sample in Fig. 1. 
Boundary conditions of finite element model were given 
Fig. 1. As can be seen from Fig. 1, nodes on the right 
surface of the specimen were fixed in the –y and –z 
axes and defined displacement-time curve in –x axis 
(Fig. 2). On the other hand, nodes on the left surface of 
the model were fixed in the all axes. 
 
 

 
 
Figure 1. Boundary conditions of finite element model. 

 
Solid elements shaped as hexahedrons are used [1]. 
The stress-strain curves of real tensile test were 
defined graphically on the basis of loading and 
unloading conditions for strain rate 1 in Mat_183 as 
material characteristic data (Fig. 3). 
   
To obtain a force distribution F(t) over cross section A0 
during loading, DATABASE_SECTION_PLANE_ID is 
defined. [1] Through this keyword, cross sectional area 
A0 determined. In Fig. 1 the section plane is shown. 
Moreover, to enable the calculation of the displacement 
that between selected nodes K1 and K2 see Fig.1, 
DATABASE_HISTORY_NODE_ID is used. To get 
output data for displacement ΔL(t) and result force F(t), 
DATABASE_SECFORCE and DATABASE_NODOUT 
are selected.      
 

 
 

Figure 2. Displacement -time graph of moving nodes 
[1]. 

 

 
 

Figure 3. Material characteristic data for MAT_183 [1]. 
 

Table 1. Material parameters in Mat_183 [1]. 
 

Designation Value Unit 

ro 1069.571 kg/m
3 

k 2700x10
6 

Pa 

mu 0.1 - 

g 130x10
6 

Pa 

sigf 0  

sgl 1 m 

sw 1 m 

st 1 m 

lc/tbid curve - 

tension -1 - 

rytpe 1 - 

avgopt 1 - 

  
Material parameters are given in Table 1 for Mat_183 
material type. The density of rubber is described as ro, 
bulk modulus k, damping coefficient mu, shear modulus 
g, and limit stress sigf, the dimensions of specimen sg, 
sw and st have to be set to 1. It is possible to read in 
force and displacement values by selecting 1. The 
convert to the stress-strain relation will be done 
automatically because of their dimensions. The ID 
number under the designation lc/ltbid defines the 
material data in loading case [1]. Tension parameter 
that controls the rate effects are treated. -1 is chosen 
because there is no pressure condition in this analysis. 
If the engineering stress-strain curve is defined in 
lc/tbid, the rytpe parameter is entered 0. Similarly, when 
true stress-strain graph is used, this parameter value is 
selected as 1. Engineering curve is given in Fig. 3. Last 
parameter Avgopt is averaging option that determines 
strain rate to reduce numerical error. If it is chosen as 
0, it means that simple average of twelve time steps will 

ux = 0 
uy = 0 

uz = 0 
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be made. Through the setting of avgopt =1, a 12-point 
running average is used [1]. 
 
2.3. Low velocity impact test 

 
The finite element software LS-Dyna was used to 
simulate the response of rubber plates under low 
velocity impact. The rubber plates that have different 
thickness with the dimension of 100x100 mm was 
modeled using solid elements and divided to elements 
by meshing. It is given in Fig.4. with 1mm thickness.   
 
Plates were fixed at four edges and subjected to impact 
by a spherical, cylindrical and conical strikes of 25 mm 
diameter at same mass (2 kg) and different velocities. 
The strike models were shown in Fig. 5. and designed 
as a rigid body using solid elements. Material properties 
of strikes are presented in Table 2. Where, density of 
strikes is given as Ro, elasticity modulus is E, Poisson 
ratio is PR.  
 

Table 2. Material properties of striker. 

 
Designation Value Unit 

Ro 2.445 x 10
5 

kg/m
3 

E 210 x 10
9 

Pa 

PR 0.3 - 

 

 

 

 
 

Figure 4. A finite element models of rubber plate and 
spherical striker. 

 

 
 

Figure 5. A finite element models of strikers. 
 
 
 

3. Results and Discussion 
 
After the tensile test, non-linear force-displacement 
graphs are obtained, then this graphs are converted to 
the stress-strain relationships. When results are 
compared with numerical solutions of Thumann et al. 
[1], it is found to be compatible with each other in Fig. 
6. 
 

 
 
Figure 6. Comparison of numerical tensile test results. 

 
In contrast to the literature, low velocity impact tests are 
carried out on the rubber plates where their 
hyperelastic properties are known. Respectively, effect 
of striker velocity, rubber plate thickness and striker 
type on impact absorbing energy were investigated. As 
a result, energy-time, reaction force-time and reaction 
force- displacement graphs are obtained. The effect of 
variation of striker velocity are given in Figs. 7-10.  
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Figure 7. Variation of reaction force with displacement 
for different striker velocity. 

 
 

 
 
 

Figure 8. Variation of energy with time for different 
striker velocity. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 9. Variation of reaction force with time for 
different striker velocity. 

 
 

 
 

Figure 10. Variation of energy with time for different 
striker type. 
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Figure 11. Variation of reaction force with time for 
different striker type. 

 
 

According to the Fig.7, damage is observed on rubber 
when the striker velocity reached 10 m/s under given 
conditions. Because, after the impact, it is seen that the 
rubber plate could not reach to first state when the load 
is removed. When examined the Fig.8, the amount of 
impact energy absorbed increases with increasing the 
striker velocity. Initial kinetic energy of the striker is 
given to the rubber plate when contact is achieved. 
During the impact event, part of this energy is 
transformed to the absorbed energy by the plate in the 
form of elastic deformation.  
 
If Fig. 9 is evaluated, change of reaction force during 
the contact of the striker to the plate is depicted. It has 
been observed that the striker having a velocity of 10 
m/s in approximately 0.0053 seconds has been 
separated from plate. In the graphs between Fig.10 and 
Fig.12, it is evaluated the impact resistance of rubber 
depend on the change of striker types. 
 
Striking contact surfaces have been observed to be an 
effective parameter on the energy absorbed. Fig.10 
shows that the maximum absorbed energy is obtained 
for the conical striker, cylindrical and spherical, 
respectively. Additionally, if the reaction forces are 
compared according to Fig.11, it is observed that the 
spherical and cylindrical strikers are close to each other 
and the conical striker’s is lower than the others. 
 
In reaction force-displacement graph (Fig. 12), the 
diagram shows the reaction forces for different striker 
type. While it is shown the high resistance to 
deformation under the cylindrical and spherical strikes, 
lower resistance is observed in conical striker. 
Furthermore, as shown in the figure the area that 
between the loading and unloading curve gives 
absorption energy. 

 
 
Figure 12. Variation of reaction force with displacement 

for different striker type. 
 

 
 

Figure 13. Variation of energy with time for different 
plate thickness. 

 
 
Between Figure 13 and 15 graphs responds to the 
question of how the thickness of the rubber plate 
affects the impact absorbing performance.  In Fig. 13., 
It has been observed that as the plate thickness of 
rubber increase, amount of impact energy and elastic 
energy increase but their impact absorbe energy 
decrease. Fig. 14 shows that once the striker gets in 
contact with plate, the force increases till the maximum 
contact force value that is 1324.28 N for 1mm 
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(t=0.00708 s), 1995.312 N for 2mm (t= 0.00652 s) and 
2650 N for 3mm (t= 0.00759 s). In here, t is time and s 
is second. According to Figure 15, thick rubbers 
naturally show more resistance to deformation in 
striking direction. Moreover, it is not observed any 
damage for all thickness. 

 
 

Figure 14. Variation of reaction force with time for 
different plate thickness. 

 
 

4. Conclusion 
 
Under the various boundary conditions, when the 
performance of energy absorption after low velocity 
impact tests of rubber material that is called the hyper 
elastic material is discussed, following conclusions can 
be made. 

 
1  The impact absorbe energy of the rubbers are 

increasing as the striker velocity increase. 
Also, it increases the impact energy that is 
known maximum internal energy of plate 
during proses.  

2. In the damaged samples, it is seen that the 
absorbed energy is equal to the impact energy 
and therefore this value is maximum. 

3. It is shown that as the first contact surface of 
the striker increases, the impact energy of the 
samples decrease. In here, this order is 
conical, spherical and cylindrical strikers, 
respectively. 

4. The thickness of the plate is found to be an 
important parameter on deformation 
resistance. Higher forces are needed to 
achieve the same deformation due to the 
increase in thickness. 

 
When the results are evaluated, it is observed that 
rubber materials have impact-absorbing properties and 
can be preferred in this field such as automotive and 
defense industry. Moreover, results of experimental 

studies that are obtained from Thumann et. al [1] and 
numerical analysis data of present study are very close. 
In this way, the importance of the finite element method 
has been understood once again and it is observed that 
desired analyzes can be done with this method without 
the need of experiments for complex and different 
geometry samples. In future works, working can be 
improved for composites materials. However, for the 
composite materials, it is necessary to use the finite 
element method for impact analysis, to use the 
appropriate damage parameter and select the materials 
is much more complex due to the fiber and matrix 
forming the layers in its structure and requires special 
parameters. 
 

 
 
Figure 15. Variation of reaction force with displacement 

for different plate thickness. 
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Abstract
 
Herein we describe a protocol that utilize Red Mud 
(RM, an industrial waste material) as an adsorbent in 
arsenic removal from drinking water. RM was leached 
using hydrochloric, sulfuric and nitric acids to recover 
the Fe-, Al- and Ti- oxides and hydroxides that are 
known to have high affinity towards arsenic. After 
leaching process, metallic salt solution was used to 
produce nanofibers via electrospinning process to get 
an adsorbent material with high surface area. 
According to the DT/TGA analysis, optimum conditions 
for organic burn-out from nanofibers were found be a 

max temperature of 600C and a soaking time of 5h. 
Nanofiber diameter ranging from 45 to 58 nm were 
obtained after heat treatment. Performance of these 
nanofibers in As(V) (arsenate) removal from drinking 
water was also evaluated with different amount of 
nanofibers (10-40 mg), arsenate concentrations (10-
100 ppm) and contact time (1-48h). Results revealed 

that the highest removal efficiency was 93% when the 
amount of nanofiber was 30 mg, the arsenate 
concentration was between 10-25 ppm and the contact 
time was 24h. 
 
Keywords: Arsenic adsorption, electrospinning, 

recovery, red mud, nanofiber. 
 

1. Introduction 
 
Nowadays humanity faces the increasing amounts of 
solid waste and wastewater. Accelerated urbanization 
and industrialization led to release of dangerous wastes 
into the environment. Arsenic, being one of these 
wastes, is a toxic material causing problems not only to 
the environment but also to human health. 
 
Arsenic is defined as a metalloid having characteristic 
features between metal and non-metal elements. 
However, similar to heavy metals, it is one of the most 
important substances polluting underground waters in 
many countries around the world and common toxic 

pollutants in the water 1,2. In most countries, the level 
of arsenic in potable water is limited to a maximum of 
0.05 mg/l. For this reason, water treatment processes 
have been developed on reducing the arsenic 
concentration in potable water. The most commonly 
used methods for arsenic treatment are; adsorption, 
coagulation, ion exchange, precipitation, electrolysis 
and reverse osmosis. Among these, the adsorption 
process in arsenic treatment is the most reliable 
method because it refines the material to be adsorbed 
without breaking its chemical structure and it is an 
economical method in terms of accessibility to 

adsorbent materials 2. As an adsorbent; active carbon 

3,  active alumina 4,  amorph iron hydroxide 5, and 

hematite 6 are widely used. Apart from these, 
especially for the treatment of arsenic from wastewater, 

pyrite and red mud are also used as adsorbents 7. 
The oxides and hydroxides of Fe, Al and Ti, which are 
contained in RM, have high capability to adsorb arsenic 

8,2. RM is a waste that occurs during the production 
of aluminum from bauxite ore by the Bayer process and 
contains the oxidized components of the aluminum rich 
and other elements (Fe2O3, Al2O3, Na2O, V2O5, TiO2). 
RM can be evaluated as a secondary raw material 
which contains the appropriate compounds. Red mud, 
rich in hematite and other minerals, is considered an 
important waste in the production of aluminum. 
Therefore, the number of studies on metal recovery 
from RM are increasing. Although several processes 
have been developed for the processing of RM, there 
has been no practical application yet. Most of the 
processes are related to the aluminum industry. 
However, in recent years, different industrial methods 
have been developed. RM is widely used in different 
industries such as construction-building, chemistry, 
agriculture and ceramics. Recycling of precious metals 

in the RM is also an important application area 1. The 
minerals with the highest percentage by weight in the 
RM are hematite, sodium aluminosilicate hydrate, 
cancrinite, sodalite and diaspore, respectively. Other 
minerals percentage by weight are below 1.3.  
 
In this study, it was aimed to utilize RM to obtain an 
adsorbent material with high surface area for the 
treatment of arsenic from polluted waters and to 
determine the treatment performance. RM, which was 
used in this study was obtained from the Seydişehir 
Aluminum Plant (Konya,Turkey). Firstly, RM was 
leached with the help of strong acids (HCl, HNO3 and 
H2SO4) in order to transfer the metal ions and 
compounds to a solution. Hereafter, this solution was 

named as the metal salt in this study. HCl 9, HNO3 1 

and H2SO4 6 have been frequently used at leaching 
processes in literature for the metal recovery from RM. 
Besides, the leaching processes with acids such as 

C2H2O4 10 and H3PO4 6,  which are not commonly 
used, or with bases such as NaOH have been carried 
out.  
 
One of the most important parameters in the adsorption 
of arsenic from contaminated water is the surface area 
of the adsorbent. High surface area is required for high 

adsorption efficiency 8. For this purpose, secondly, it 
has been aimed to convert the metal salt solution into a 
nanofiber by electrospinning method. Electrospinning 
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method is capable of producing nanofibers with high 
surface area, and it plays an important role in various 
fields, such as filtration, biomedical, electrical, optical 

and other functional applications 11. 
 
Third and final step of this study is to determine the 
performance of nanofibers in arsenic treatment from 
polluted waters. RM based nanofibers were 
successfully fabricated via electrospinning method 
using metal salt and appropriate polymer. Different 
leachates were evaluated to produce nanofiber and 
their characteristics were investigated. Contaminated 
water with different concentrations of arsenic was 
prepared to observe an adsorption process via RM 
based nanofiber. Performance of RM based nanofibers 
were also evaluated with different contact time and 
amount of nanofibers. 
 

2. Experimental  
 
Analytical reagent grade hydrochloric acid (37%, 
Merck), sulfuric acid (95-97%, Honeywell) and nitric 
acid (65%, Sigma- Aldrich) were used as the leaching 

acids. Polyvinyl alcohol (PVA, Mw= 88-9710
3
, Alfa- 

Aesar) polyvinyl pyrrolidine (PVP, Mw= 1.310
5
) were 

used for the preparation of electrospinning solution. 

Sodium arsenate dibasic heptahydrate (98, Sigma - 
Aldrich) was used as an arsenic source.  All chemicals 
were used as received. RM sample was obtained from 
Seydişehir Aluminum Plant (Konya, Turkey). The water 
used in all experiments as a solvent, was deionized 
water with a resistivity of 18.2 MΩ, which was prepared 
using an ultrapure water system (Water story, Dream 
Plus I). 
 
For all experiments, the stocked RM was milled to a 
200 mesh (74 μm) sieve size. Compositional analysis 
was conducted via X-ray fluorescence spectroscopy 
(XRF). Chemical composition and physical properties of 
RM are given in Table 1. Iron oxide is the major oxide 
in RM followed by alumina, silica, sodium oxide and 
titanium oxide.  

Table 1. Physical and chemical properties of raw-RM 
(Analysis was obtained from Seydişehir Aluminum 
Plant, Konya). 

Chemical Composition Physical Properties 

Constituents Limits 
(wt. %) 

Items Limits 

Fe2O3 36.03 Specific Surface 
Area 

28.38 m
2
/g 

Al2O3 18.65 Density (dry) 3.03 g/cm
3
 

SiO2 16.24 d50 2.35 m 

Na2O 8.92 Particle color Brownish red 

TiO2 5.05 pH 13.05 

CaO 3.8 Loss on ignition 
(w/w %) 

8.15  0.4 

 
2.1. Leaching with strong acids 

 
The leaching system for RM consists of a 250 ml glass 
bottle fitted with a reflux condenser and placed on a 
temperature controlled ceramic hot plate with magnetic 
stirring system (Fig. 1). For all experiments, stock RM 

was milled to the 200-mesh sieve size. After that, RM 
was leached with different strong acids (HCl, HNO3, 
H2SO4) in the flask and the certain metal elements 
within the RM were transferred into the solution. The 
optimum acid concentrations, leaching temperature-
duration, solid/liquid ratios were determined for the 
leaching process. The acid concentrations in the 
leaching process were above 5 M, while the highest 
iron, aluminum and titanium recovery values were 

obtained 6, 9. Therefore, in all experiments have been 
studied at above this concentration values and then 
appropriate molarity values were determined. 
 

 
Figure 1. a) Schematic of the leaching process system, 
b) Dried metal salt after leaching process, c) Solution to 
be used in the electrospinning process.   
 
All leaching processes have constant values such as 5 
g of RM, leaching time of 1.5 h and leaching 

temperature of 110 C.  
 
5 g of RM was transferred into the flask. When the 
leaching acid was chosen as HCl, the acid molarity was 
adjusted to 7.14 and with H2SO4 and HNO3 leaching 
processes molarity was also regulated as 150g/l and 
0.55 mM, respectively. Then, 7.14 M HCl was added 

into the flask at 110C and stirred for 1.5 h. Boiling was 
provided by reflux and temperature control. After the 
leaching process, the mixture was allowed to cool. The 
leaching solution (leachate) was filtered via vacuum 
filtering using Buchner funnel, flask and filter paper. 
Metallic ion solution was collected in the flask.  At this 

stage, the pH of the solution was 1. To reduce the 
acidity of the solution, 200 ml of distilled water was 
added, and the pH value was reached 3. All the water 

was evaporated using rotary evaporator at 98 C. The 
dried powder is shown in Fig. 2. For elemental analysis, 

10 ml of the solution with pH3 was diluted with 10 ml 
distilled water and the analysis was performed using 
Inductively Coupled Plasma-optical emission 
spectroscopy (ICP-OES). 

The leaching process with other acids (HNO3 and 
H2SO4) were similar to the hydrochloric acid leaching. 

2.2. Production of nanofiber from metal salt 

Production of nanofiber solution for electrospinning was 
carried out with the desired material and polymer which 
were dissolved in a solvent such as water or alcohol. 

For metal salt obtained via leaching with HNO3, firstly, 
0.8 g of polyvinyl alcohol ((C2H4O)x, PVA, molecular 
weight: 88.000-97.000 g/mol) was weighed (Table 2). 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

513



 

10 ml of distilled ultrapure water (UPW) in a 20 ml glass 

vial was heated to 80 C. PVA was added to the heated 
ultrapure water and stirred at the same temperature at 
800 rpm for complete dissolution. 0.4 g dried metal salt 
was added into this solution. The mixture was stirred for 
12 h at room temperature in order to obtain a 
homogenous solution. At the end of the process, 
solution was ready to produce nanofibers. The color of 
the solution appeared to be yellow-orange which was 
close to the filtrated color after the RM was leached 
(Fig. 3). As seen in Table 2, the same process was 
followed for the other leaching acid metal salts with 
different solvent and polymer.  However, among these 
acids, metal salt of sulfuric acid leaching did not yield a 
fiber with continuous form. As a result, characterization 
and arsenic removal tests were only performed for HCl- 
and HNO3-based nanofibers.    

Table 2. Composition of the solutions for the 
electrospinning system 

Leaching 
Acid 
Type 

Solvent 
Type/Mass 

Polymer 
Type/Mass 

Metal Salt 
Mass 

HCl Acetic acid - 
10 ml 

PVP          
0.5 g 

0.4 g 

H2SO4 UPW* - 5 ml PVA              
0.4 g 

0.4 g 

HNO3 UPW* - 10 
ml 

PVA        
0.8 g 

0.4 g 

 
For electrospinning, the solution was transferred into 
22G stainless steel needle. Potential difference 
between the needle tip and the collector was adjusted 
to 20kV and was formed by the high voltage DC 
(Spellman S30) supply. The solution was continuously 
pumped at a flow rate of 0.2 ml/h through a syringe 
pump and collected on a target at a distance of 12 cm 
from the needle tip. Thermal analysis (DT-TGA, Mettler 
Toledo) of as-collected nanofibers was conducted in 
order to determine the heat-treatment conditions for 
organic burn-out process.  DT/TGA experiments were 
carried out in nitrogen atmosphere from room 

temperature to 1200 C at a heating rate of 5 C/min. 
Based on thermal analysis results the product was 

heated to 600 C with a heating rate of 5 C/min and 
kept at this temperature for 5 h under atmospheric 
conditions to remove the organic compounds. This heat 
treatment step is called as the calcination process in 
this study. The color of the as-collected nanofibers was 
white and turned into beige after heat-treatment. 
Microstructural analysis of as-collected and heat-

treated nanofibers were investigated by scanning 
electron microscopy (SEM, SM Zeiss LS-10). 
 
The mineralogy of raw-RM and phase structure of heat 
treated (calcined) nanofibers were studied by X-ray 

diffraction technique (XRD, Bruker D8 Advance, Cu-K , 

= 1.54 Å). The scanning speed was set 2
º
/min from 20 

to 80º.  
 
2.3. Arsenic removal experiments 

 
Stock Arsenic solutions were prepared by dissolving 
the As(V) source (Na2HAsO4.7H2O) in 100 ml pure 
water. Calcinated nanofibers were added into 10 ml of 
As(V) solution and stirred with magnetic stirrer at room 
temperature at a speed of 800 rpm. Effect of varying 
amount of nanofibers (10, 20, 30 and 40 mg), different 
stirring time -also called as contact time- (1, 3, 6, 12, 24 
and 48 h) and different As(V) concentrations (10, 25, 50 
and 100 ppm) was investigated. Solutions were 
centrifuged at 13000 rpm for 3 min and the supernatant 
was analyzed for the adsorption capacity. Final 
concentration of arsenic ions in the supernatant 
samples was determined using inductively coupled 
plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES). 
From the results, the effectiveness of the RM based 
nanofibers for removal of the As(V) ions from water was 
calculated using the following equation; 
 

%E = Ci – Co / Co x 100                (1)
           
where E is the efficiency percentage of the arsenate 
adsorption, Ci and Co are the initial and final 

concentrations of the arsenate in the solution (ppm), 
respectively. 
 
3. Result and Discussions 

XRD pattern of raw red mud is given in Fig. 4. The 
mineralogical composition mainly consist of hematite 
(Fe2O3), gibbsite (Al(OH)3), aluminum oxide (Al2O3), 
diaspore (AlO(OH)), goethite (FeO(OH)), cancrinite 
(Na

6
Ca

2
Al

6
Si

6
O

24
(CO

3
)
2), calcite (CaCO3), anatase and 

rutile (TiO2). 

Similar compositional analysis results for RM were also 
reported in other studies [2,14]. As seen from the Table 
1, RM contains same mineralogical compounds.  
Hematite is the main compound of the RM and 

elemental abundance of RM generally follows, Fe  Si  

Ti  Al  Ca  Na [10]. 

 

Table 3. ICP-OES analysis of filtered RM after leaching HCl 

Table 4. XRF analysis of RM cake after leaching HCl

                                   Elements (ppm) 

Sample Name Fe Al Ti Na Ca 

Leaching RM with HCl 201465.5 107065.25 23132.6 66390.5 11785.65 

                         Oxides (wt. %)   

Sample Name Fe2O3 Al2O3 TiO2 SiO2 K2O Na2O Other oxides compounds 

HCl Leaching cake 0.115 1.27 1.22 16.1 0.0471 --- Eq. 
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The ICP-OES results of the leaching solution of the HCl 
shown in Table 3. After leaching RM with HCl, high 
yield rate of Fe and Al were obtained. However, lower 
percentage of Ti was recovered comparing to the 
recovery percentages of Fe and Al. XRF analysis of the 
leaching cake were given in Table 4. These results 
revealed that approximately all Si remained in the RM 
cake on the filter paper.   

 

 

Figure 5. SEM images of RM based nanofibers 
produced by HCl metal salt with using acetic acid 
solvent a) before calcination, collected, b) after 
calcination. 
 

                       Figure 4. XRD pattern of RM 

Metal salt solutions were prepared by leaching RM 
using nitric acid. Amount of components dissolved from 
during leaching and transferred to the leachate solution 
was determined by using atomic absorption 
spectroscopy (AAS). AAS results and the calculated 
recovery percentages are given in Table 5. The main 
objective of the acid leaching process was to recover 
elements with high affinity towards arsenic, such as Fe, 
Ti and Al. AAS results in Table 5 indicated that Fe, Al 

and Ti were recovered with efficiencies higher than 35 
wt.%. This result is in good agreement with similar nitric 

acid leachate analyses 1.  

SEM micrographs of HCl-based  electrospinned 

nanofibers are shown in Fig. 5. Nanofibers, obtained by 

dissolving the metal salt in acetic acid, were relatively 
homogeneous and the fibers average diameter was 
determined as 47 nm (Fig. 5(a)). However, the 
nanofibers did not have continuous form after the 

calcination (at 600 C for 5 h) (Fig. 5(b). The average 
diameter of nanofibers were shrinked to 36 nm. The 
decrease in nanofiber diameter is a result of burn-out of 
organic compounds during calcination process. On the 
other hand, bead formation was observed for both 
before and after the calcination process and also the 
form of nanofibers was partly degenerated after the 
calcination. 

RM based nanofibers from metal salt produced by 
HNO3 leaching were produced with the method given in 
section 2.2. A mixture of PVA and RM metal salt with 
ratio (2:1 wt.%) was used to prepare nanofiber 
adsorbents. Nanofibers were electrospun onto the flat, 
grounded aluminum foil electrode in the form of a mat. 
Figure 6(a) shows SEM images of a nanofiber mat 
consisting of RM based nanofibers. Nanofibers have 
smooth and bead free structure and the average 
diameter is between 85 and 120 nm. As clearly seen 
from Fig. 6(b), nanofibers preserved its uniform 
structure after calcination and their average diameter 
decreased to 58 nm due to organic burn-out.   

 

Figure 6. SEM images of RM based nanofibers 
produced by HNO3 leaching metal salt with PVA and 
PW a) before calcination, b) after calcination. 
 
XRD analysis of calcined nanofiber is shown in Fig.7. 
As seen from the XRD pattern, oxides of Fe, Al, Na and 
Ti were the main phases in nanofibers, supporting the 
elemental analysis results obtained via AAS (Table 5).  

 
Arsenate removal efficiency of RM based nanofibers in 
polluted waters were determined. In this study, pH of 
the system during arsenate removal test was not 
changed. For adjusting pH, acidic or basic chemicals 
are used, therefore extra contamination was not 
desired in arsenic polluted waters. Similar studies were 
reported in literature, by varying parameters such as 
pH, contact time, arsenate concentration and amount of 
adsorbate during the arsenate removal by using 

adsorption method 12,13,14.  

Table 6 shows the residual arsenate concentrations 
and removal efficiencies with varying nanofiber amount 
after arsenate removal experiments conducted for 24 h 
and a constant arsenate concentration of 10 ppm. 
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Table 5. Atomic adsorption analysis results (solubilized amount and recovery percentage of metallic elements in 
RM) of the leachate solution after filtration (Amount of RM used for analysis was 5 g 

 
Figure 7. XRD pattern of RM based nanofibers after 
calcination. 
 
Table 6. Comparison of the As(V) removal 
performances of different amount of RM based 
nanofibers 

 
Results indicated that 10, 20, 30 and 40 mg RM based 
nanofibers exhibited efficiencies of 61.66, 87.53, 92.63 
and 82.75%, respectively. Maximum removal efficiency 
of 92.63% was obtained when 30 mg nanofiber was 
used. The arsenate removal efficiency was increased 
with the amount of the RM based nanofibers up to 30 
mg. However, the efficiency of the arsenate removal 
was decreased when the amount of the RM based 
nanofibers was increased to 40 mg. It is believed that 
nanofiber surface was covered with As(V) ions in the 
solutions. Hence, total surface area and number of 
surface active sites of nanofibers were decreased. 
These results indicated that the best yield of the As(V) 
removal was obtained in 10 ppm solution with 30 mg 
RM based nanofiber and 24 h contact time.  
 
In the light of the above the results, constant amount of 
the nanofibers was chosen as 30 mg; contact time was 
changed between 1 and 48 h and the arsenate 
concentrations was also changed between 10 and 100 
ppm. Fig. 8 shows the variation of adsorption 
percentage, which were calculated using Eq. 1, as a 
function of contact time and arsenate concentration. 
After 24 h, efficiency was almost fixed. This fixed value 

of the efficiency is known as equilibrium time 12 which 

is defined as the minimum contact time required for the 
ions and compounds of the As(V) in the polluted waters 
to be completely attached to the nanofibers surface. 

Maximum adsorption yield of 93% was obtained for 10 
and 25 ppm arsenate concentrations and 48 h contact 
time. But the adsorption yield was decreased when the 
solution concentration was higher than 25 ppm. The 
surface area of the 30 mg nanofiber was adequate to 
adsorb As(V) ions or compounds up to 25 ppm. 
However, the surfaces to be retained above these 
concentration might be completely covered by As(V) 
and resulted in decreased adsorption efficiency. 
According to these results, optimum conditions of the 
highest As(V) removal can be seen when 30 mg 
nanofibers, As(V) concentrations ranging  between 10 
and 25 ppm and contact time of 24 h were used. 
 
Surface area, pH of the solution and chemical 
composition of nanofibers having compounds with high 
affinity towards arsenic are the most important 
parameters for the attachment of As(V) onto 
nanofibers.   
 
Among these parameters, pH value was determined 
after 24 h contact time in a 10 ml As(V) solution 
containing 10 - 40 mg nanofiber. pH of the solution 
containing nanofibers reached to 9.5-10 after 24 h. 
Isoelectric point (PZC) of RM based systems are known 

to be 8.5-8.6 10 and in the light of these information 
nanofiber surface will be negatively charged when the 
solutions pH value is between 9.5 and 10. In these 
circumstances, the negatively charged surfaces will 
attract and adsorb the ions or compounds of As with +5 
valency.  
 

 
Figure 8. Variation of As(V) adsorption as a function of 
contact time and As(V) concentration 
 
Moreover, H2AsO4

- 
and HAsO4

-2
 compounds can be 

formed based on the pH value of polluted water with 
As(V). These compounds tend to react with nanofibers 

including compounds of Fe, Al and Ti (Eq. 2), 11. 
 

Fe2O3 + 6(H2AsO4)
-
+ 6H

+
 2Fe(H2AsO4)3 + 3H2O    (2) 

Elements Concentration 
in RM (mg/g) 

Solubilized 
Amount (ppm) 

Volume of Leachate  
Solution (L) 

Dilution 
Factor 

Recovery (wt. %) 

Fe 252.2 60.001 0.010 1000 47.6 

Na 66.2 28.235 0.010 1000 85.3 

Al 98.7 4.293 0.010 10000 87 

Si 75.8 74.988 0.010 100 9.9 

Ti 30.3 1.048 0.010 10000 34.6 

Nanofiber 
(mg) As 

(V) 
10 
ppm 

Residual As(V) 
conc. (ppm) 

Removal 
(%) 

10 3.834 61.66 
20 1.247 87.53 
30 0.737 92.63 
40 1.725 82.75 
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4. Conclusions 
 

Experimental results in this study showed that waste 
product of aluminum industry known as RM can be 
used as an absorbent material for As(V) removal from 
the aqueous solutions. Based on these results following 
conclusions can be indicated.  
 
In this study, one step leaching by using HCl, H2SO4 
and HNO3 was performed for the enrichment of RM. 
Leaching process was preferred to get metallic ions into 
the solution. After filtration, leachate solution was 
determined by ICP-OES and AAS. HNO3 leaching 
process results showed that Fe, Al and Ti recovery 

efficiencies higher than 35 wt.%. The leachate solution 
was dried to use in the electrospinning process. HCl 
and H2SO4 leaching process results showed that Fe ,Al 
and Ti recovery efficiencies did not get high yield 
comparing to the HNO3 leaching. 
  
RM based nanofibers produced by electrospinning 
process. Electrospun nanofibers of RM were prepared 
and characterized using aforementioned various 
techniques. The SEM images revealed a fiber diameter 
of 47 nm when HCl-based leachate was used, and 85-
120 nm for HNO3-based leachate. Calcination process 
parameters for the removal of organics from the 
electrospun nanofibers were determined using DT-TGA 
analysis. After the calcination process, continuous form 
of nanofibers obtained with HNO3-based metal salt was 
not changed. Nanofiber diameter decreased from 85-
120 nm to 58 nm with heat treatment. But, nanofibers 
from metal salt of the hydrochloric acid leachate lost 
their continuous form after calcination and bead 
formation was observed.  
 
Nanofibers were tested for removal of As(V) 
contaminations from the aqueous solutions. It can be 
concluded that RM based nanofibers as an adsorbent 

exhibited a high capability (93%) to adsorb As(V) ions 
from the solutions. As(V) adsorption levels were 
equilibrated within 24 h (1440 min.) at room 
temperature. Optimum conditions of the highest As(V) 
removal were seen when 30 mg nanofibers, As(V) 
concentrations ranging  between 10 and 25 ppm and 
contact time of 24 h were used. 
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Özet 
 
Yapışkanlı bağlantılar, ağırlık kısıtı olan tasarımlarda 
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle yapıştırma 
teknolojisinin kompozitlere uygulanmasıyla, yapışkanlı 
bağlantılara olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. 
Mukavemet açısından yapıştırıcılar, genellikle 
yapıştırılan malzemenin kendisi kadar güçlü değildir. Bu 
nedenle bağlantının yük taşıma kapasitesini artırmak 
için genellikle üst üste binen bağlantılar şeklinde 
kullanılırlar. Buna ek olarak daha da fazla yük taşıma 
kapasitesi gerekiyorsa, metal veya metal ve yapışkan 
hibrit bağlantılar kullanılır. Bu bağlantı çeşitlerinin 
hafiflik, üretim kolaylığı, üniform gerilme dağılımı gibi 
avantaj ve dezavantajları vardır. 
 
Bu çalışmada, farklı yapıştırıcılar kullanılarak elde 
edilen yapıştırmalı bağlantılar ve cıvatalı bağlantıların 
mekanik davranışları sayısal ve deneysel olarak 
incelenmiştir. Yapıştırmalı bağlantılarda biri sünek biri 
göreceli olarak daha gevrek iki farklı yapıştırıcı 
kullanılmıştır. İki kompozit ve bir alüminyum plaka 
kullanılarak oluşturulan çift bindirmeli bağlantılar, ASTM 
D3528 standardına göre teste tabi tutulmuştur. Sayısal 
analizler sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal ve deneysel sonuçlara göre 
cıvatalı bağlantılardaki bağlantı dayanımı, yapışkanlı 
bağlantılara göre daha yüksek çıkmıştır ve hem cıvata 
hem de yapışkan dayanımları bağlantı dayanımında 
önemli bir rol oynamıştır. 
 
Anahtar kelimeler: kompozit, bağlantı, yapıştırma, 

FEM, hasar 

 
Abstract 
 
The adhesive joints play a significant role in the 
lightweight construction fields. In particular, 
employment of adhesive bonding technology into the 
composites has become a growing interest recently. In 
terms of mechanical strength, adhesives are not usually 
as strong as the material itself and therefore they are 
utilized in overlapping bonded area in order to enhance 
the load carrying capacity of a joint. In addition to that if 
more load carrying capacity is required then, the metal 
bolted type joints or the combination of adhesive and 
metal bolt (hybrid) joints are employed together. Both 
configurations have advantages and disadvantages in 
terms of lightness and non-uniform stress distribution. 
 
In this study, the mechanical behavior of different 
adhesive bonded and bolted double lap joints were 

examined numerically and experimentally. One ductile 
and one relatively brittle adhesives were employed on 
bonded joints. All specimens were subject to tensile 
tests according to ASTM D3528 standard. The 
numerical analyses were performed by using the finite 
element method. The failure mechanisms of all 
configurations were compared. According to the 
experimental and numerical analyses results, the 
tensile strength of bolted joints is higher than the other 
type of joints and bolt and adhesive strength play 
crucial role in joint strength. 
 
Keywords: composite, bonding, adhesive, FEM, failure 

 

1. Giriş 
 
Kompozit malzemeler sağladıkları hafiflik, tasarım 
esnekliği gibi avantajlarından dolayı, birçok sektörde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerin 
kullanım alanları ve kullanım sıklıkları arttıkça 
çözülmesi gereken bazı problemler ortaya çıkmaktadır. 
Bu problemlerin en temellerinden biri de kompozit 
parçaların birbirleriyle ve metal parçalarla olan 
bağlantılarıdır. Çünkü bağlantıların dayanımı direkt 
olarak kompozit yapının bütünlüğü ve güvenilirliğini 
etkilemektedir [1]. Günümüzde özellikle havacılık 
endüstrisinde bağlantılar cıvata ve perçinlerle 
sağlanırken, yapıştırıcı kullanımı da günden güne 
artmaktadır. 
 
Cıvata ve perçinli bağlantıların uygulanabilmesi için 
açılan delikler, getirdiği imalat zorluklarının yanı sıra 
delik açma işlemi sırasında kompozit parça üzerinde 
hasara neden olmakla birlikte, yapıda mikro çatlaklar 
oluşmakta ve bu da yorulma ömrünü oldukça 
etkilemektedir.  Bir diğer dezavantaj ise bağlantı 
üzerinde oluşan gerilmeler üniform değildir ve aynı 
zamanda cıvata veya perçinin ağırlığı bağlantıya ek bir 
ağırlık getirmektedir [2-4]. 
 
Tüm bu dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda 
yapısal birleştirmelerde, yapıştırıcının iyi bir alternatif 
olduğu görülür. Fakat yapıştırmalı bağlantılarda hafiflik 
ve üniform gerilme gibi avantajlar olsa da, bağlantıların 
nem ve sıcaklık gibi çevresel faktörlerden etkilenmesi, 
tekrar sökülüp takılamaması gibi dezavantajları 
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak yapıştırmalı 
bağlantılar, hasara uğradıklarında, ani kopma davranışı 
sergilemektedir [5-9]. 
 
Bu makalede kompozit-alüminyum bağlantılarında farklı 
yapıştırıcı ve cıvata kullanımları, sayısal ve deneysel 
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olarak karşılaştırılmıştır. Literatürdeki farklı hasar 
kriterlerini ve modellerini karşılaştırabilmek için bir 
sünek bir de nispeten gevrek iki yapıştırıcı seçilmiştir. 
İki farklı yapıştırıcı (Hysol 3450 & Araldite 2011) ve 
cıvata kullanılarak oluşturulan numuneler hazırlanmış, 
ASTM D3528 standardına göre çekme testleri 
gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan bu senaryolar sonlu 
elemanlar yöntemi ile analiz edilmiş ve mekanik 
davranışları incelenmiştir. 
 

2. Test 
 
2.1. Numunelerin Hazırlanması 

 
Toplamda 9 adet çift bindirmeli test numunesi 
üretilmiştir. Bunlardan üçünde Hysol 3450 yapıştırıcısı, 
üçünde Araldite 2011 yapıştırıcısı ve üçünde de cıvata 
kullanılmıştır. 
 
Kompozit plakaların üretimi, 11 kat 200 gsm düz 
dokuma elyaf kullanılarak, el yatırma tekniğiyle 
gerçekleştirilmiştir. Plakaların üretiminde CR-122-3 
sertleştiricisi ile birlikte CR-122 reçinesi tercih edilmiştir. 
Elde edilen tek bir laminanın mekanik özellikleri E1=55 
GPa, E2=55 GPa, G12=4.4 GPa, m12=0.3, UXT=640 
MPa, UXC=640 MPa, UYT=620 MPa, UYC=620 MPa 
ve S=75 MPa olarak belirlenmiştir. Üretim sonucunda 
ulaşılan lamina kalınlığı 2 mm’dir [10]. 
 
Numunelerde kullanılan 3,2 mm kalınlığındaki 
Alüminyum, 6063 T5 konfigürasyonuna ve E=60.4 GPa, 
m=0.33, U=224 MPa, Y=175 mekanik özelliklerine 
sahiptir. 
 
Bağlantılarda kullanılan Hysol 3450 yapıştırıcısı E=1.75 
GPa ve S=15 Mpa özelliklerine sahipken, Araldite 2011 
yapıştırıcısı E=2 GPa ve S=33 MPa özelliklerine 
sahiptir. S değeri maksimum kayma gerilmesini ifade 
etmektedir. Yapıştırmalı bağlantılar oluşturulurken 
yapıştırma yüzeyleri zımparalanmış ve 25,4 mm x 25,4 
mm alanlara 0.05 kalınlığında yapıştırıcılar tatbik 
edilmiştir. Her iki yapıştırıcı ile oluşturulan numuneler 
oda sıcaklığındaki laboratuvarda kürleştirilmiştir. 
 
Cıvatalı bağlantılarda ise, ISO4017 M4 cıvata ve 
somun kullanılmış, cıvata el ile sadece temas 
uygulayacak kadar sıkılmıştır. Sonuç olarak standart ile 
belirlenmiş ölçülerde Şekil 1’deki gibi 9 adet numune 
üretilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Numune örnekleri 
2.2. Test 

 
Şekil 2’deki gibi oluşturulan test düzeneğinde, Zwick 
z250 test cihazı kullanılmıştır. 1,27 mm/dk hızla yük 
uygulanmıştır. Test sırasında bağlantıya uygulanan 
kuvvet ve kuvvetin yer değiştirmesi değerleri 
ölçülmüştür. 
 

 
 

Şekil 2. Test düzeneği 
 
2.3. Test Sonuçları 

 
Görece olarak yüksek mukavemet özellikleri gösteren 
Araldite 2011 yapıştırıcısı ile oluşturulan bağlantılar, XB 
olarak isimlendirilmiştir. Test sonucunda elde edilen 
değerler Çizelge 1’de belirtilmiştir. 
 

Çizelge 1. XB numuneleri sonuç çizelgesi 
 

Sonuçlar XB1 XB2 XB3 Ortalama 

Maksimum 
Kuvvet Pm 

(N) 

6335 7291 6101 6575,6 

Bağlantı 
Dayanımı 

Pm/A 
(MPa) 

126,70 145,82 122,02 131,5 

Yapıştırıcı 
Dayanımı 

Pm/AB 
(MPa) 

10,14 11,66 9,76 10,52 

A(2x2x25mm
2
) kompozit tabakaların kesit alanlarını 

ifade ederken AB(2x25x25 mm
2
) yapıştırılan alanı ifade 

etmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. XB numuneleri sonuç grafikleri 
 

YB kodlu numunelerin test sonuçları incelendiğinde 
bütün numunelerin adhesif hasarı sonucu koptuğu 
gözlenmiştir. Test sonucu oluşan kuvvet-yer değiştirme 
grafikleri Şekil 3’te gösterilmektedir. 
 
Hysol 3450 yapıştırıcısı ile oluşturulan bağlantılar, YB 
olarak isimlendirilmiştir. Test sonucunda elde edilen 
değerler Çizelge 2’de belirtilmiştir. 
 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

519



 

Çizelge 2. YB numuneleri sonuç çizelgesi 
 

Sonuçlar YB1 YB2 YB3 Ortalama 

Maksimum 
Kuvvet Pm 

(N) 

4751 4024 4060 4278,3 

Bağlantı 
Dayanımı 

Pm/A 
(MPa) 

95,02 80,48 81,2 85,56 

Yapıştırıcı 
Dayanımı 

Pm/AB 
(MPa) 

7,6 6,43 6,49 6,84 

YB kodlu numunelerin test sonuçları incelendiğinde 
bütün numunelerin adhesif hasarı sonucu koptuğu 
gözlenmiştir. Test sonucu oluşan kuvvet-yer değiştirme 
grafikleri Şekil 4’te gösterilmektedir 
 

 
 

Şekil 4. YB numuneleri sonuç grafikleri 
 
Cıvata ile oluşturulan bağlantılar, OF olarak 
isimlendirilmiştir. Test sonucunda elde edilen değerler 
Çizelge 3’te belirtilmiştir. 
 

Çizelge 3. OF numuneleri sonuç çizelgesi 
 

Sonuçlar OF1 OF2 OF3 Ortalama 

Maksimum 
Kuvvet Pm 

(N) 

6295 7088 6796 6726 

Bağlantı 
Dayanımı 

Pm/A (Mpa) 

125,90 141,76 135,92 134,52 

Cıvata 
Dayanımı 

Pm/dt 
(Mpa) 

524,58 590,66 566,33 560,50 

Test sonucunda kopma, bağlantının en zayıf bileşeni 
olan alüminyumda gerçekleşmiştir. Test sonucu oluşan 
kuvvet-yer değiştirme grafikleri Şekil 5’te 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. OF numuneleri sonuç grafikleri 
 
Testler sonucunda numunelerde oluşan hasarlar Şekil 
6’da gösterilmektedir.  
 

 
 

Şekil 6. Numunelerde oluşan hasar 
 

3. Sonlu Elemanlar Analizi 
 
3.1. 3B Modellerin Hazırlanması 
 

Kompozitlerde delaminasyon etkilerinin 
gözlemlenebilmesi için, bütün lamina tabakalarının ayrı 
ayrı modellenmesi gerekmektedir. Bunun içinde 3B 
modelleme esnasında bütün tabakalar ve tabakalar 
arası reçine bölgeleri ayrı ayrı çizilmiştir. Kat kalınlıkları 
kuru lamina kalınlıkları göz önüne alınarak 0,18 mm 
olarak belirlenmiştir. Tabakalar arası reçine bölgelerinin 
kalınlıkları ise 0,002 mm olarak belirlenmiştir. Bu 
konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde reçine 
bölgelerinin kalınlığının tabaka kalınlıklarının %1’i 
olarak kabul edildiği görülmüştür [11]. Buna göre Şekil 
7’deki gibi bir 3B model oluşturulmuştur. 
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Şekil 7. Cıvatalı numune 3B modeli 
 
3.2. Sonlu Elemanlar Modelinin Oluşturulması 

 
Numunelerin ağ yapısı, 8 düğüm noktasına sahip tuğla 
(brick) elemanlar kullanılarak oluşturulmuştur. Kompozit 
plaka için 3B katı ortotropik malzeme, yapıştırıcı ve 
reçine içinse kohesif alan elemanı olan kontak 
malzemesi özellikleri tanımlanmıştır. Analiz sürelerinin 
kısaltılması için yarım ve çeyrek modeller kullanılmıştır. 
 

Çizelge 4. Kullanılan eleman ve düğüm sayıları 
 

 XB YB OF 

Eleman 
Sayısı 

18408 18408 68057 

Düğüm 
Sayısı 

21000 21700 144474 

 
Şekil 8. XB ve YB sonlu elemanlar modeli 

 
3.3. Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları 

 
XB numunesi, sonlu elemanlar analizi sonuçları Çizelge 
5’te belirtilmiştir. 
 

Çizelge 5. XB numunesi FEA sonuç çizelgesi 
 

Sonuçlar Ortalama FEA Sapma 

Maksimum 
Kuvvet Pm 

(N) 

6575,6 7203 %9,5 

Bağlantı 
Dayanımı 

Pm/A(MPa) 

131,5 144,06  

Yapıştırıcı 
Dayanımı 

Pm/AB 
(MPa) 

10,52 11,52  

Kompozit plaka üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 9’da, 
yapıştırıcı üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 10’da 
gösterilmektedir. 

 
 

Şekil 9. Kompozit üzerinde oluşan gerilmeler (XB) 

 

 
 

Şekil 10. Yapıştırıcı üzerinde oluşan gerilmeler (XB) 

 
YB numunesi, sonlu elemanlar analizi sonuçları Çizelge 
6’da belirtilmiştir. 

 
Çizelge 6. YB numunesi FEA sonuç çizelgesi 

 
Sonuçlar Ortalama FEA Sapma 

Maksimum 
Kuvvet Pm 

(N) 

4278,3 4872 %13,8 

Bağlantı 
Dayanımı 

Pm/A(MPa) 

85,56 97,44  

Yapıştırıcı 
Dayanımı 

Pm/AB 
(MPa) 

6,84 7,79  

Kompozit plaka üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 11’de, 
yapıştırıcı üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 12’de 
gösterilmektedir. 

 

 
 

Şekil 11. Kompozit üzerinde oluşan gerilmeler (YB) 
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Şekil 12. Yapıştırıcı üzerinde oluşan gerilmeler (YB) 
 
YB numunesi, sonlu elemanlar analizi sonuçları Çizelge 
7’de belirtilmiştir. 
 

Çizelge 7. OF numunesi FEA sonuç çizelgesi 
 

Sonuçlar Ortalama FEA Sapma 

Maksimum 
Kuvvet Pm 

(N) 

6726 6864,5 %2 

Bağlantı 
Dayanımı 

Pm/A(Mpa) 

134,52 137,29  

Cıvata 
Dayanımı 

Pm/dt(Mpa) 

240,21 245,16  

Kompozit plaka üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 13’te, 
cıvata üzerinde oluşan gerilmeler Şekil 14’te 
gösterilmektedir. 
 

 
 

Şekil 13. Kompozit üzerinde oluşan gerilmeler (OF) 
 

 
Şekil 14. Cıvata üzerinde oluşan gerilmeler (OF) 

 

4. Sonuçlar 
 
Bağlantı dayanımını etkileyen birçok yapısal etken 
vardır. Zira bağlantı dayanımı numune içerisindeki en 
zayıf malzemeye bağlıdır. Yani yüksek mukavemet 
değerine sahip bir yapıştırıcı kullanılması durumunda, 
yapıştırıcı veya kompozit yerine alüminyumun hasara 
uğraması ya da çok yüksek mukavemet değerine sahip 

bir alüminyum kullanılması durumunda kompozit veya 
alüminyum yerine cıvatanın kopması muhtemeldir. 
Deney sonuçları incelendiğinde de Araldite 2011 
yapıştırıcısı ile yapıştırılmış numunelerin neredeyse 
cıvatalı numuneler kadar bağlantı dayanımı gösterdiği 
saptanmıştır. Buna karşın Hysol 3450 ile yapıştırılan 
numuneler aynı dayanımı gösterememişlerdir. 
 
Yapıştırmalı bağlantılarda kompozit ve alüminyum 
parçalarda herhangi bir hasar gözlemlenmezken, 
sadece yapıştırıcı da hasar gözlemlenmiştir. 
Yapıştırmalı bağlantıların tamamından adhesif hasar 
saptanmıştır. Yapıştırıcılar, zayıf yapılarından dolayı 
kompozitlerde herhangi bir delaminasyona neden 
olmamışlardır. Cıvatalı bağlantılarda ise cıvatanın 
neden olduğu çentik etkisi alüminyum üzerinde çok 
fazla gerilmeye neden olmuş ve alüminyumun da 
görece zayıf olmasından dolayı hasar alüminyum 
parçada gözlemlenmiştir. 
 
Yapıştırmalı bağlantılarda gerilme dağılımı daha 
üniform olduğundan, hasarın ana malzemede oluşma 
ihtimali çoğu zaman daha düşüktür. Cıvatalı 
bağlantılarda ise bu durumun tam tersi şekilde oluşan 
gerilmeler, bağlanan parçalar üzerinde düzensiz bir 
şekilde yoğunlaşmakta ve parçalar üzerinde hasara 
neden olmaktadır. Yapıştırmalı bağlantılarda görülen 
ani kopma davranışına karşın cıvatalı bağlantılarda 
kopmanın daha yavaş olması, yapının güvenilirliğini 
artırmaktadır. 
 
Cıvatalı bağlantı yapılırken cıvata, somun, pul ve 
rondela gibi bağlantı elemanlarının getirdiği ağırlık 
yaklaşık olarak 3,8 gramdır. Numuneleri kendi 
ağırlıklarının yaklaşık 80 gram olduğu düşünüldüğünde 
bu değer toplam numunenin %4,75 ine denk 
gelmektedir. Yapıştırıcılar göz önüne alındığında ise 
eklenen ağırlık 0,03 gram seviyelerinde kalmakta ve bu 
da bağlantı ağırlığının %0,04 üne denk gelmektedir. 
Eklenen ilave ağırlıklar bakımından 
karşılaştırıldıklarında yapıştırmalı bağlantıların cıvatalı 
bağlantılara karşı büyük bir üstünlüğe sahip olduğu 
gözlemlenmiştir. 
 
Sonuç olarak yapıştırmalı ve cıvatalı bağlantılar her 
yönleriyle karşılaştırılmış birbirlerine göre avantajları ve 
dezavantajları gözlemlenmiştir. Yapıştırmalı bağlantılar 
çeşitlilikleri, geliştirilebilmeleri, yüksek dayanım 
göstermeleri (yüksek mukavemetli yapıştırıcılar için 
geçerli), titreşimden etkilenmemeleri ağırlık avantajları, 
nedeniyle cıvatalı bağlantılara karşı büyük bir alternatif 
teşkil etmektedir. Fakat yapıları gereği hala birçok 
dezavantajları da bulunmaktadır. Bunların başında 
kullanımlarının zor olması ve kürleşmelerinin uzun 
süreler gerektirmesi, ani kopma davranışları ve sistem 
bütünlüğünü tehlikeye atmaları sayılabilir. Tüm bu 
avantaj ve dezavantajları göz önüne alındığında, 
cıvatalı ve yapıştırmalı bağlantılar birbirleriyle beraber 
kullanıldıklarında ortaya muhtemelen daha efektif 
sonuçlar ortaya çıkacağı görülmüştür. 
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Özet 
 
Geri esneme, ürüne kalıplama sırasında verilen ile 
kalıplama sonrası elde edilen şekil arasındaki fark olup, 
genellikle sac metal bükme işlemlerinde karşılaşılan 
önemli bir şekil verme problemidir. Çift katmanlı saclar 
otomotiv, savunma ve havacılık sanayi başta olmak 
üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada V 
bükme yöntemi uygulanılarak üç farklı kalitedeki sac 
metalin ve iki farklı yapıştırıcı ile üretilen çift katmanlı 
saclarının, zımba iniş mesafesine göre (2,5, 5, 7,5 ve 
10 mm) geri esnemeleri deneysel olarak araştırılmıştır. 
Deneysel çalışmalar sonucunda; geri esnemenin zımba 
iniş mesafesi arttıkça azaldığı, çift katmanlı saclarda 
geri esnemeyi bükme işleminin yapıldığı katmanın ve 
yapıştırıcının önemli ölçüde etkilediği sonuçlarına 
ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Geri Esneme, V Bükme, Çift 

Katmanlı Sac 

 
Abstract 
 
Springback is defined as an elastically recovered 
change in shape of the finished part during the removal 
of forming loads, this is most frequently occurring 
problem for sheet metals. Multi-layered sheet metals 
are used many industries especially in automotive, 
defence and aerospace. In this study, springback 
behaviour of three different sheet metals and multi-
layered sheet metal which is made two different 
adhesives was investigated. Springback behaviour was 
determined under the variety punch stroke (2,5, 5, 7,5 
and 10 mm) using the V bending method. The 
conclusion of the experiments showed that springback 
values can be decreased by increasing the values of 
the punch stroke also sheet-set conditions and 
adhesives has great effect on springback of multi-
layered sheet metals. 
 
Keywords: Springback, V bending, Multi layered sheet 

metal 
 

1. Giriş 
 
Şekillendirilmiş sac metal levhalar endüstride oldukça 
yaygın kullanım alanına sahiptir. Sac metal kullanımı 
özellikle teknolojinin üst seviyede olduğu uçak ve 
otomotiv sektöründen, günlük hayatta kullandığımız 
mutfak ve beyaz eşyalara kadar farklı malzeme 
türleriyle ve çeşitli şekillendirme yöntemleri ile 
karşımıza çıkmaktadır [1]. Son yıllarda endüstriyel 
ürünlerin çok işlevli ve daha yüksek performansa sahip 
olması talebi ile oluşan ve farklı malzeme 

bileşenlerinden yapılan çift katmanlı saclar giderek 
daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Sac metal malzemelerin şekillendirilmesinde V bükme 
yöntemi başta otomotiv, inşaat ve savunma sanayi 
olmak üzere birçok endüstride kullanılmaktadır. V 
bükme işleminin şematik görünüşü Şekil 1’de 
verilmiştir. V bükme yöntemiyle şekillendirilen sac 
malzemelerde karşılaşılan ana sorunlardan birisi şekil 
verilen parçanın istenilen ölçü ve kaliteye ulaşmasına 
engel olan geri esneme davranışıdır.  
 

 
Şekil 1. V kalıpta bükme işlemi görüntüsü 

 
Geri esneme, şekil verilen parçaya kuvvet kaldırıldıktan 
sonra parçanın kendi orijinal haline dönme isteği ile 
oluşan elastik şekil değişim olarak tanımlanmaktadır 
[2]. Şekil 2’de şematik olarak görünüşü verilmiştir. Geri 
esneme, şekil verilmek istenen parçanın kalite ve 
görünüşünde bozulmaya neden olup metal sacların 
şekillendirilmesindeki önemli sorunlardan birisidir. Geri 
esnemeyi; malzeme kalınlığı, malzeme ve işlem 
parametreleri (sıcaklık vb.), zımba iniş mesafesi, 
malzeme üzerinde zımba yükünün beklediği zaman 
aralığı (ütüleme süresi), kalıp ölçüleri ve uygulanan yük 
parametreleri etkilemektedir [3].  

 
(a)                                          (b) 

Şekil 2. Geri esneme gösterimi (a) Büküm sırasında 

parça, (b) Zımba kaldırıldıktan sonra parça 
 
Literatürde geri esnemenin sac metal malzemeler 
üzerindeki etkisine dair çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Buang ve diğerleri yapmış oldukları çalışmada 
paslanmaz çelik sacın serbest V bükme işleminde, 
zımba ve kalıp açısının geri esnemeye etkisini deneysel 
yolla araştırmışlardır. Yaptıkları çalışmalar sonucunda 
geri esnemeyi iki parametrenin de önemli derecede 
etkilediğine, kalıp ve zımba açısının arttığında geri 
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esnemenin arttığına ve yaptıkları çalışmalar göz önüne 
alındığında en önemli faktörün zımba açısı olduğunu 
tespit etmişlerdir [4]. Tekaslan ve diğerleri, bakır sac 
malzemelerinin farklı bükme açılarında geri esneme 
miktarını tespit etmeye çalışmışlar. Çalışmaları 
sonucunda malzeme kalınlığının artmasının geri 
esnemeyi arttırdığına, ütüleme süresinin ise geri 
esnemeyi azalttığını tespit etmişlerdir [5]. K. Mori ve 
diğerleri, yüksek mukavemetli çelik sacların bükme 
işleminde CNC servo pres kontrolü altında, malzemenin 
işlem sonrası kalınlığındaki azalma, şekillendirme hızı 
ve ütüleme süresi parametlererinin geri esnemeye 
etkisini incelemiştir. Yüksek mukavemetli çeliklerdeki 
geri esnemenin yumuşak çeliklere (Düşük karbonlu) 
kıyasla daha yüksek olduğuna, şekillendirme hızının ve 
ütüleme süresinin geri esnemeye etkisinin düşük 
olduğuna ve çelik saclar için geri esnemenin, çekme 
dayanımının elastisite modülüne oranıyla neredeyse 
orantılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır [6]. Tekaslan ve 
diğerleri yapmış oldukları diğer bir çalışmada ise 0,5 
mm kalınlığındaki çelik sacın farklı bükme kalıplarındaki 
geri esneme davranışını araştırmışlardır. Araştırmaları 
sonucunda bükme açısı arttıkça geri esnemenin arttığı, 
zımba yükünün metal sacda tutulmasının (Ütüleme 
süresi) geri esnemeyi azalttığı sonucuna ulaşmışlardır 
[7]. M.F. Adnan ve diğerleri bükme işleminde Taguchi 
metodu kullanarak farklı kalınlıktaki AA6061 alüminyum 
sacının geri esneme davranışını incelemişlerdir. Bükme 
açısı, kalınlık seviyesi ve hizalama parametreleri 
üzerine çalışıp, deneysel araştırmalar sonucunda; 
bükme işleminde geri esnemeye en önemli etkinin 
bükme açısı, sonrasında kalınlık seviyesi ve son olarak 
hizalamanın etkilediğine ulaşmışlardır [8]. 
 
  J. Wang ve diğerleri serbest bükme işleminde geri 
esnemenin kontrolü üzerine çalışmışlardır. Çalışmada 
zımba pozisyonu yük kontrolü altında tahmin edilmiştir. 
Tahmin edilen zımba pozisyonu deneylerde 
uygulanarak istenilen geri esneme değerine ulaşmaya 
çalışmışlardır. Bir dizi bükme deneyi yapıp, sonucunda 
önerilen yöntemin geri esnemeyi daha iyi tahmin 
edebileceğine ve bükme açısının etkili şekilde kontrol 
edilebileceğine ulaşmışlardır [9]. Ö. Şenol ve diğerleri 
paslanmaz çelik sacın serbest bükme işleminde bükme 
parametrelerini ve geri esneme davranışı 
incelemişlerdir. Yapay sinir ağlarını (YSA) kullanılarak 
paslanmaz çelik sacın geri esnemesini deney tabanlı 
olarak tahmin etmeye çalışılmışlardır. YSA’nın serbest 
bükme işleminde geri esnemeyi belirlemede etkili bir 
şekilde tahmin edebileceği ve zımba kuvveti gibi 
serbest bükme parametrelerinin tespitinde 
kullanılabileceği sonucuna ulaşmışlardır [10]. 
 
 K. Yilamu ve diğerleri paslanmaz çelik kaplı 
alüminyum sacın serbest V bükme işleminde geri 
esnemesini iki şekilde incelemişleridir. İlk olarak, 
bükme işlemini katmanlı sacın alüminyum tarafından 
sonrasında ise paslanmaz çelik tarafından 
gerçekleştirip bu iki durum karşılaştırılmıştır. Yapılan 
deneyler sonucunda geri esnemeye bükme yapılan 
katmanın önemli etkisinin olduğunu sonucuna 
ulaşmışlardır. İkincil olarak FE analiziyle geri 
esnemenin doğru tahmin edilebilmesinin özellikle 
elosto-plastik modellerindeki rolü tartışılmış, 
malzemelerin Bauschinger etkisini iyi tanımlayan 
Yoshida-Uemori kinematik sertleştirme modeli 
kullanılıp, kaplanan tabakanın geri esnemesi doğru bir 
şekilde hesaplandığı, klasik izotropik sertleştirme 

modelinin geri esnemeyi düşürdüğü sonucuna 
ulaşmışlardır [11]. 
  
   Bu çalışmada AISI304, EN AW 5754 ve DC01 
kalitesindeki sacların V bükme işleminde, farklı zımba 
iniş mesafeleri altında göstermiş oldukları geri esneme 
deneysel olarak araştırılmıştır. Ayrıca epoksi ve silikon 
yapıştırıcılar ile oluşturulan katmanlı sacların geri 
esnemesine, zımbanın temas ettiği katmanın ve 
yapıştırıcı türünün etkisi ortaya konmuştur. 
 

2. MALZEME VE METOD 
 
2.1 Sac Metaller ve Mekanik Özellikleri 
 
    Bu çalışmada; 0,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite 
paslanmaz çelik sac, 0,8 mm kalınlığında EN AW 5754 
alüminyum sac ve 0,5 mm kalınlığında DC01 sac deney 
malzemesi olarak seçilmiştir. Deney malzemelerin 
numune boyutları 20x60 mm

2
 olacak şekilde giyotin ile 

kesilerek hazırlanmıştır. Ayrıca sacların yapıştırma 
işleminde epoksi ve silikon yapıştırıcı kullanılmıştır. 
 
 2.2 Metot 
 

Standart 20x60 mm
2
 boyutlarında hazırlanan 

nunumeler Şekil 3’te gösterilmiştir. Bir katmanı EN AW 
5754 diğer katmanı DC01 olan ve iki katmanlı AISI 304 
sacları epoksi ve silikon yapıştırıcıları kullanılarak 
yapıştırılıp çift katmanlı sac üretilmiştir. Yapıştırılan 
numuneler Şekil 4’te şematik olarak gösterilmiştir. 
Deney düzeneğinde numunelere 2,5, 5, 7,5 ve 10 mm 
zımba iniş mesafesi altında V bükme işlemi 
gerçekleştirilmiş, numunelerin yükleme sırasındaki ve 
yük kaldırıldıktan sonraki görüntüleri 
fotoğraflandırılmıştır (Şekil 5). Deneysel çalışmalar 
sonucunda şekillendirilen sac malzemelerdeki geri 
esneme değerleri, resim dosyalarının AutoCAD 
ortamına aktarılarak numunelerin yükleme anında ve 
sonrasındaki büküm açılarını ölçülüp, (Şekil 6’da 
AutoCAD ortamındaki tespiti görülmektedir) arada 
oluşan açı farkıyla geri esnemeye ulaşılmıştır.  
 
Tablo 1. Saclara ait mekanik özellikler  

 

 
(a)                             (b)                           (c) 

Şekil 3. Hazırlanan numuneler,(a) DC01, (b) AISI304 

(c) En AW 5754 

Mekanik Özellikler AISI 304 EN AW 
5754 

DC01 

Akma Dayanımı 
(MPa) 

279,1 111,1 175,9 

Çekme Dayanımı 
(MPa) 

650,8 210,6 323,7 

Elastisite 
Modülü(GPa) 

210,3 75,3 196,5 

Pekleşme Üsteli(n) 0,2903 0,233 0,1635 
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Şekil 4. Yapıştırılan numunelerin şematik görüntüsü 

 

            
 
Şekil 5. Bükme işlemi sonrası fotoğraflanan numuneler 

 

 
 

Şekil 6. Geri esnemenin AutoCAD ortamında tespiti 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 
    Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar,  
malzemelerin mekanik özelliklerinin geri esnemeye 
etkileri göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır. V 
bükme işlemi esnasında zımbanın sac malzemeye 
temas ettiği sacın iç yüzeyinde basma gerilmeleri, dış 
yüzeyinde ise çekme gerilmeleri oluşmaktadır. Bükme 
işlemi sonunda zımbanın yukarı kalkmasıyla birlikte 
malzemede işleme karşı oluşan iç enerji ters yönde 
gerilme oluşturmaktadır [12]. Bükme işleminde zımba 
iniş mesafesinin artmasıyla oluşan bu iç enerjinin 
karşılaştığı kuvvet artmakta ve bu yüzden malzemenin 
geri esnemesi azalmaktadır. Deneysel çalışmalarda 
zımba iniş mesafesinin artmasıyla malzemelerde 
oluşan geri esnemenin önemli şekilde azaldığını 
görülmektedir. Şekil 7’de zımba iniş mesafesinin, 
yüzdesel geri esnemeye bağlı olarak elde edilen 
sonuçlar verilmiştir. Geri esneme miktarı DC01 sacında 

daha düşük oluşup, EN AW 5754 ve AISI304 
saclarında ise benzer eğilim göstermektedir. 
 

 
Şekil 7. Zımba iniş mesafesinin farklı saclardaki 

yüzdesel olarak geri esnemeye etkisi 
 
Yapıştırma süreciyle oluşturulan çift katmanlı saclardan 
epoksi ile yapıştırılan DC01 - EN AW 5754 katmanlı 
sacı V bükme işleminde geri esneme davranışı 
araştırılmış olup, büküm yapılan katmanın sacın geri 
esnemesine önemli derecede etki ettiği görülmüştür. 
Ayrıca oluşturulan çift katmanlı sacların geri esnemesi, 
malzemelerin tekil olarak geri esnemelerinden düşük 
olduğu gözlemlenmiştir. DC01 katman tarafıyla yapılan 
bükme işleminde geri esnemenin önemli oranda 
azaldığı ve EN AW 5754 tarafına göre daha düşük geri 
esneme oluştuğu gözükmektedir.  Şekil 8’de büküm 
yapılan katmanların geri esmeye etkisi gösterilmiştir. 
DC01 katmanında yapılan büküm işlemi sırasında 
zımba iniş mesafesi 7,5 ve 10 mm değerlerinde 
numuneye bükme sırasında uygulanan kuvvetin 
yapıştırıcının, malzemelerin yüzeylerine yapışması için 
etkiyen direnç kuvvetinden daha yüksek olması 
nedeniyle numunelerde ayrılmalar meydana gelmiştir 
ve ölçüm yapılamamıştır. Şekil 9’da oluşan ayrılmalar 
gözükmektedir. 
 

 
Şekil 8.Büküm yapılan katmanın geri esnemeye etkisi       

 

                                
Şekil 9. Çift katmanlı saclarda ayrılmanın oluşumu 

 
AISI 304 sacı kullanılarak epoksi ve silikon 
yapıştırıcılarıyla oluşturulan çift katmanlı sacın geri 
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esneme miktarları tespit edilip yapıştırıcı türünün geri 
esnemeyi etkilediği sonucuna varılmıştır. Epoksi ile 
yapıştırılan saclarda geri esneme oranı silikonla 
yapıştırılan saclara göre daha düşük olduğu 
gözlemlenmiştir. Şekil 10’da yapıştırıcının geri 
esnemeye etkisi görülmektedir. Silikon ile oluşturulan 
katmanlı sacın 10 mm zımba iniş mesafesinde 
numuneye bükme sırasında uygulanan kuvvetin 
yapıştırıcının parçaların yüzeylerine yapışması için 
etkiyen direnç kuvvetinden yüksek olması nedeniyle 
numunede ayrılmalar meydana gelmiştir ve ölçüm 
yapılamamıştır. 
 

 
Şekil 10. Kullanılan yapıştırıcının geri esnemeye etkisi 

 
4. SONUÇLAR 
 
Bu çalışmada DC01, EN AW 5754 ve AISI 304 
saclarının ve bunlardan yapıştırıcı kullanılarak 
oluşturulan çift katmanlı sacların geri esnemesi V 
bükme işlemi uygulanılarak araştırılmıştır. Yapılan 
çalışmalar sonunda elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
gibidir: 
 

 Deneyler sonucunda zımba iniş mesafesinin 
artmasıyla geri esnemesinin azaldığı 
görünmüştür. 

 Kullanılan saclardan geri esnemesi en düşük 
olan DC01 sacıdır. EN AW 5754 ve AISI 304 
saclarının geri esneme oranlarının benzer 
olduğu gözlemlenmiştir. 

 Çift katmanlı saclarda geri esnemenin daha 
düşük olduğu, çift katmanlı saclarda geri 
esnemeyi büküm işleminde üstte olan 
katmanın etkilediği ve yapılan deneyde DC01 
katmanının üstte olduğu büküm işlemi 
sırasında geri esnemenin daha düşük olduğu 
görülmüştür. 

 Çift katmanlı saclarda kullanılan yapıştırıcı 
türünün geri esnemeye önemli derecede 

etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan 
çalışmada kullanılan epoksi yapıştırıcısının 
silikona oranla katmanlı sacda daha düşük 
geri esneme oluşturduğu görülmüştür. 
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Özet 
 
Derin çekme işlemi sac metal şekillendirme işlemleri 
içerisinde en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Bu 
işlem ile otomobil kapıları, tıbbi saklama konteynerleri, 
çelik tencereler gibi birçok ürün üretilmektedir. Derin 
çekme işlemlerinde sac levhanın şekil alma sınırlarının 
bilinmesi kalıp tasarımı için oldukça önemlidir. 
Şekillendirme sınır diyagramları saclara şekil verme 
işlemlerinde malzeme üzerinde oluşabilecek maksimum 
ve minimum şekil değiştirme değerlerinin görülmesini 
sağlar. Bu sayede belirlenen malzeme ile tasarlanan 
ürünün üretilip üretilemeyeceği belirlenmiş olur. Bu 
işlemlerde kullanılan sac metaller genellikle çelik veya 
alüminyum alaşımı metallerdir. EN AW 1070A H22 
alaşımı tıbbi steril konteynerlerinin üretimimde 
kullanılan bir alüminyum alaşımıdır. Bu araştırmada EN 
AW 1070A H22 sacının şekillendirme sınır diyagramları 
Erichsen deneyi ile belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: derin çekme, Erichsen testi, 

alüminyum alaşımı, sac metal, şekillendirilebilirlik 

 
Abstract 
 
Deep drawing is one of the most common methods 
used in sheet metal forming processes. Many products 
such as automobile doors, medical storage containers 
and steel pots produces with this process. It is very 
important for the die design to know the forming limits 
of sheet metal in deep drawing processes. Forming 
limit diagrams allow to see the maximum and minimum 
deformation values that may occur on the material 
during forming of the sheets. In this way, it is 
determined whether the product designed can be 
produced with the specified material. The sheet metals 
used in these processes are generally steel or 
aluminium alloy metals. The EN AW 1070A H22 alloy is 
an aluminium alloy used in the manufacture of medical 
sterile containers. In this study, forming limit diagrams 
of EN AW 1070A H22 sheet were determined by 
Erichsen test. 
 
Keywords: deep drawing, Erichsen test, aluminium 

alloy, sheet metal, formability 
 

1. Giriş 
 
Alüminyum alaşımları kolay şekil alabilmeleri ve hafif 
olmaları sebebiyle medikal sektöründe sıklıkla 
kullanılmaktadır. Özellikle steril konteynerler, saklama 

konteynerleri gibi derin çekme işlemi ile üretilen 
ürünlerin büyük bir çoğunluğu alüminyum 
alaşımlarından imal edilmektedirler. Derin çekme işlemi 
düz sac metalin bir zımba vasıtasıyla kalıp içerisine 
çekilerek form verilmesi işlemidir. Bu işlemin başarılı 
şekilde gerçekleşmesi kalıp tasarımı, yağlama ve 
malzemenin şekil alabilirliği ile doğrudan ilgilidir. Bir 
malzemenin şekil alabilirliği şekillendirme sınır 
diyagramları ile gösterilmektedir. Şekillendirme sınır 
diyagramı kavramı ilk olarak Keeler ve Backofen [1] 
tarafından ortaya konmuş ve tüm sac metal 
şekillendirme işlemlerinde kullanılan köklü bir yaklaşım 
halini almıştır. 
 
Literatürde şekillendirme sınır diyagramlarının 
belirlenmesi hususunda birçok çalışma mevcuttur. 
Şekillendirme sınır diyagramlarının belirlenmesinde 
genellikle bir kalıp ile pot çemberi arasına sıkıştırılan 
sac, bir zımba ile itilerek yırtılıncaya kadar gerdirilir. 
Mekanik kuvvetle yapılan derin çekme deneyleri, kalıp, 
zımba ve sac numunenin geometrik ölçülerindeki 
farklılıklar sebebiyle farklı adlarla isimlendirilir. 
Bunlardan bazıları; Olsen deneyi, Nakazima deneyi ve 
Erichsen deneyidir. 
 
Metal sacların şekillendirilebilirliği incelenen derin 
çekme çalışmalarında, deneyler ve sonlu elemanlar 
analizleri birlikte yapılmıştır. M. Safari ve arkadaşları, 
3105 alüminyum alaşımlarının deneysel olarak 
şekillendirme sınır diyagramlarını belirlemişler ve 
deneysel verilerden elde edilen şekil değiştirme 
miktarlarından yararlanarak şekillendirme sınır gerilme 
diyagramlarını hesaplamışlardır [2]. C. Maier, 
alüminyum AA5182-O alaşımının şekillendirme sınır 
diyagramını Nakazima testi ile belirlemişlerdir [3]. M. 
Türköz ve arkadaşları, çalışmalarında Al 5754-0 ve Al 
2024-T4 alaşımlarına Nakazima testi uygulayarak 
şekillendirme sınır diyagramlarını oluşturmuşlardır [4]. 
Saclar üzerindeki gridleri serigrafi yöntemi ile 
oluşturarak, deformasyon sonrası sacdaki değişimleri 
gözlemlemişlerdir. Y. Hwang ve arkadaşları, AA6011 
alüminyum alaşımını Bulge testine tabi tutarak 
şekillendirme sınır diyagramını hazırlamışlardır [5]. V. 
R. Shinge ve U. A. Dabade düşük karbonlu çelik 
sacların şekillendirme sınır diyagramlarını küresel 
zımba kullanarak belirlemişlerdir [6]. Safdarian 6061 
alüminyum alaşımlarının şekillendirme sınır 
diyagramlarını deneysel ve numerik yöntemler 
oluşturmuşlardır [7]. Çalışma sonucunda numerik 
yöntemlerde sünek hasar kıstasının ŞSD’lerin 
oluşturulmasında yüksek oranda etkilediğini ortaya 
koymuşlardır.  
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A. O. Balod, 1021 çelik saclar için M-K analizi ve 
Hosford akma kıstasını kullanarak şekillendirme sınır 
gerilme diyagramlarını oluşturmuştur [8]. H. B. Campos 
ve arkadaşları, AISI 304 paslanmaz çeliğinin 
şekillendirme sınır eğrilerini oluşturmaya çalışmışlardır 
[9]. Çalışmada eğrilerin tahmininde Marciniak-
Kuczynski metodunu, Hill’ in akma kriteri ve Swift 
denklemini kullanmışlardır. Çalışmalar sonucunda elde 
edilen deneysel şekillendirme sınır diyagramları, M-K 
metoduna göre hesaplananlarla neredeyse birebir 
örtüştüğü görülmüştür. 
 
Şekillendirme sınır diyagramları malzemeye verilmek 
istenen formun hasarsız bir şekilde verilip 
verilemeyeceğini ortaya koyar. Bu çalışmada steril 
konteyner yapımında kullanılan EN AW 1070A sacının 
şekillendirme sınır diyagramı deneysel olarak 
belirlenmiştir. Toplamda altı farklı genişlikte kesilen 
saclar Erichsen test düzeneğinde gerdirilerek hasara 
uğratılmıştır. Numuneler üzerinden şekil değiştirme 
miktarları ölçülerek malzemeye ait şekillendirme sınır 
diyagramı oluşturulmuştur. 
 

2. Malzeme ve Metot 
 
2.1. Malzeme ve Yüzey Markalama 

 
Bu çalışmada derin çekme işleminde kullanılacak olan 
EN AW 1070A-H22 (DIN 3.0275) alüminyum sac 
malzeme üniform 2 mm inceliğindedir. EN AW 1070A-
H22 (DIN 3.0275) alüminyum sac, Gemmel Metalle 
(Almanya) şirketinden 1,2x2,4 m ölçülerinde temin 
edilmiştir. Kullanılacak olan EN AW 1070A-H22 (DIN 
3.0275) alüminyum sacın kimyasal kompozisyonu 
Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. EN AW 1070A-H22 Malzemenin hammadde 

kompozisyonu 

EN 
AW 

1070A 

%Si %Fe %Cu %Mn %Mg %Cr %Zn %Ti %Al 

3.027
5 

0,08
7 

0,12
4 

0,00
1 

0,00
2 

0,00
1 

0,00
1 

0,00
3 

0,02
2 99,7 

 
Alüminyum sac malzemenin şekillendirme sınır 
diyagramının çizilebilmesi için tek eksenli ve iki eksenli 
gerilme işlemi oluşması amacı ile alüminyum levhadan 
şerit şeklinden kare şekline doğru genişleyen altı farklı 
ölçüde numune kesilir. Numuneler, 60x60 mm

2
, 60x50 

mm
2
, 60x40 mm

2
, 60x30 mm

2
, 60x20 mm

2
 ve 60x10 

mm
2
, ebatlarında kesilmiştir. Yapılan deney sonrası 

malzeme yüzeyindeki biçim bozulmalarının 
ölçülebilmesi, oluşacak yırtılma ve incelme bölgelerinin 
tespiti için numune yüzeylerine elektro-kimyasal 
dağlama yöntemi ile markalama yapılmıştır. Markalama 
işlemi için malzeme yüzeylerine hazır şablon 
kullanılarak her biri arasında 1 mm genişliğinde boşluk 
olacak şekilde 2,5 mm çapında yuvarlak desenler 
oluşturulmuştur (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Markalanmış Erichsen test numunesi 

2.2. Metot 

 
2.2.1. Tek eksenli çekme deneyi 

 
Çalışmada kullanılan alüminyum sacın mekanik 
özellikleri (Tablo 2) tek eksenli çekme deneyi yapılarak 
tespit edilmiştir. Çekme deneyi işlemi için numuneler 
ASTM E8/E8M-13a standardına uygun olarak 
alüminyum sacın haddeleme yönü dikkate alınarak 
hazırlanmıştır (Şekil 2).  

 

 
 

Şekil 2. Tek eksenli çekme numunenin hazırlanması 

Çekme deneyleri  Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve 
uygulama Merkezinde (KİTAM, Samsun)  bulunan 10 
ton yükleme kapasiteli INSTRON marka çekme-basma 
ünitesinde 10 mm/dak hız ile gerçekleştirilmiştir. 
Elastisite modülü hesaplanabilmesi için ekstansometre 
kullanılmıştır. Test cihazından alınan kuvvet-uzama 

verilerinin doğrultusunda gerçek gerilme () – gerçek 

şekil değiştirme () grafikleri çizilmiştir. Eğriler logaritmik 
ölçekte çizdirilerek (1)’de verilen Holloman 
bağıntısındaki mukavemet katsayısı (K) ve pekleşme 
üsteli (n) değerleri belirlenmiştir.  
 

 = K 
n (1) 
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Tablo 2. EN AW 1070A-H22 Alüminyum saca ait 

mekanik özellikler 

Mekanik Özellikler EN AW 1070A-H22 

Elastisite modülü, E (GPa) 73,7 

Akma gerilmesi, ak (MPa) 108 

Kopma Gerilmesi, k  (MPa) 112,4 

Maksimum uzama, maks (mm/mm) 0,042 

Pekleşme üsteli, n 0,019 

Mukavemet katsayısı, K (MPa) 119,475 

 
2.2.2. Erichsen Testi 

 
EN AW 1070A-H22 (DIN 3.0275) alüminyum sac 
malzemenin şekillendirme sınır diyagramının 
oluşturulmasında, uygulaması oldukça pratik bir yöntem 
olan Erichsen deneyi ile gerçekleştirilmiştir. Erichsen 
deneyinde sac malzemenin yüzeyine küresel formdaki 
zımbanın kuvvet uygulanarak sac yırtılana kadar 
gerdirilir. Küresel zımbanın kullanım amacı şekli itibari 
ile uygulanan kuvveti sacın tüm yüzeyine eşit miktarda 
iletmesidir. Ayrıca farklı genişliklere sahip şeritler 
şeklinde kesilen numunelerin kare formu ve kare 
formuna yakın olan ölçülerde numunelerde iki eksende 
gerilme gözlenirken daha düşük genişlikteki 
numunelerde gerilme tek eksenli kabul edilebilmektedir.  
Deney için GUNT marka WP300.11 model Erichsen 
deney düzeneği kullanılmıştır. Sistemin Erichsen testi 
için kullanılan bölümü kısaca küresel uçlu zımba, sac 
numune, alt kalıp, alt plaka, baskı plakası ve M12x30 
cıvatadan oluşmaktadır (Şekil 3). Erichsen deney 
düzeneğinde, baskı plakası, numune ve alt plakadan 
oluşan set hidrolik piston vasıtası ile sabit zımba 
yönünde yukarıya doğru itilir ve saca maksimum 20 
kN’a kadar uygulanabilen kuvvet ile malzemede boyun 
verme veya yırtılma hasarının oluşturulur. Sacda 
oluşan yırtılma hasarı deney setinin oluşturduğu kuvvet 
- deformasyon grafiğindeki ani düşüşten de anlaşılabilir. 
Bu işlem sonucunda farklı genişlikteki malzemelerin 
kuvvet ve deformasyon grafiği elde edilir. 
 

 
Şekil 3. Erichsen derin çekme deney düzeneği 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Tek eksenli çekme testleri sonucunda elde edilen 
gerilme – şekil değiştirme grafikleri Şekil 4’te verilmiştir. 
Eğriler incelendiğinde hadde yönde yapılan çekme 
testinde numunenin %6 civarında uzadığı görülmüştür. 

Ancak hadde yönüne dik ve diyagonal doğrultudaki 
numunelerde uzama miktarının %2.5 civarında kaldığı 
belirlenmiştir. Bu durum EN AW 1070 kalite sacın 
hadde yönüne yüksek oranda hassas olduğu ve 
anizotropik bir davranış sergilediğini göstermiştir. 
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Şekil 4. EN AW 1070A-H22 Alüminyum sacın hadde 

yönüne göre çekme testi sonuçları 

Erichsen testi ile elde edilen kuvvet-deformasyon 
derinliği eğrileri Şekil 5’te verilmiştir. Grafikte verilen 
eğrilerde iki eksenli gerilme halinden tek eksenli gerilme 
haline doğru geçişte sacların deformasyonu için gerekli 
kuvvetin azaldığı görülmektedir. 
 

 
Şekil 5.EN AW 1070A-H22 Alüminyum sacın kuvvet-

deformasyon derinliği ilişkisi 

Elektro-kimyasal dağlama yöntemi ile markalanan 
numunelerin yüzeyindeki dairesel markalamalar 
incelendiğinde sacların plastik şekil değişimine 
uğraması sonucu dairesel yapıdan eliptik forma geçtiği, 
malzemenin üniform yapısını kaybederek yer yer 
incelmelerin ve yırtılmaların olduğu gözlemlenmiştir 
(Şekil 6). 
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Şekil 6. Erichsen deneyi sonrası numunelerin son 

durumu 

 
Alüminyum sac üzerindeki şekil değişimine uğrayan 
markaların, en büyük ve en küçük eksen değerleri 
görüntü işleme tekniği ile ölçülmüş ve bu değerler 
şekillendirme sınır diyagramına aktarılmıştır (Şekil 7). 
Diyagramın hazırlanması sırasında yırtılma 
bölgelerindeki değerler de dikkate alınmıştır.  

 
Şekil 7. Sac üzerindeki şekil değişimini görüntü işleme 

tekniği ile belirlenmesi 
Alüminyum sacın, ölçülen değerler sonucu hazırlanan 
şekillendirme sınır diyagramında grafiğin sol tarafındaki 
noktalar tek eksenli çekme testinden, sağ tarafı ise iki 
eksenli ve düzlem gerilme durumunu oluştuğu 
saclardan alınan değerler ile oluşturulmuştur (Şekil 8). 
60x10 ve 60x20 ölçülerindeki numuneler düzlem 
gerilme hali göstererek eğrinin orta noktasının 
belirlenmesini sağlamıştır. Kullanılan zımbanın çapının 
(20 mm) küçük olması sebebiyle saclar üzerindeki 
deformasyon bölgeleri de küçük olmaktadır. Bu durum 
diyagramı oluşturmak için ölçü alınan marka sayısını 
azalmaktadır. Bu sebeple küçük çaplı zımbalar ile 
yapılacak deformasyonlarda maksimum 2 mm çapında 
dairesel markalama kullanmak uygun olmaktadır. 
 
Yırtılmış bölgelerdeki markalardan alınan değerler 
turuncu renkle, şekil değişimine uğramış fakat 
yırtılmanın görülmediği bölgelerden alınan değerler 
mavi ve gri renkle renklendirilmiştir. Şekillendirme sınır 
eğrisi hasar noktalarının altında, hasarsız noktaların ise 
üstünde kalacak şekilde çizilmiştir. Şekillendirme sınır 
eğrisinin altında kalan bölge güvenli bölge olarak 
adlandırılmaktadır. Derin çekme işlemi esnasında 
malzeme üzerinde oluşacak olan şekil değiştirme 
oranlarının bu eğrinin altında kalması durumunda 
malzeme üzerinde herhangi bir hasar oluşmayacaktır. 
  
Grafik incelendiğinde iki eksenli durum için alüminyum 
sacın %40 oranında şekil değiştirilebildiği 
görülmektedir. Diğer taraftan tek eksenli durum için bu 

oran yaklaşık %50’ye ulaşmaktadır. Düzlem gerilme 
(küçük şekil değiştirmenin %0 olduğu durum) halinde 
ise büyük şekil değiştirme oranı %33 civarında 
olmuştur.  

 

Şekil 8. EN AW 1070A-H22 Alüminyum sacın 

şekillendirme sınır diyagramı 

4. SONUÇ 

 
Bu çalışmada 2 mm kalınlığındaki EN AW 1070A H22 
alüminyum alaşımı sacların şekillendirme sınır 
diyagramları deneysel olarak belirlenmiştir. Farklı 
genişliklerdeki saclar Erichsen test düzeneğinde 
yırtılıncaya kadar gerdirilerek, numune üzerinden şekil 
değiştirme oranları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; 
 

 Yapılan çekme testleri malzemenin uzama 
miktarının hadde yönü doğrultusunda diğer 
doğrultulara göre 2 kat fazla olduğu 
görülmüştür.  

 EN AW 1070 sacının düzlem gerilme halinde 
%33 oranında şekil değiştirdiği görülmüştür. 

 Sacların genişliğinin azalması ile deformasyon 
için gereken kuvvetin azaldığı görülmüştür. 

 Şekillendirme sınır diyagramlarının 
belirlenmesi için 60x60 mm

2
 ebatlarındaki 

numunelerin yeterli olduğu görülmüştür. Ancak 
küçük boyutlu numunelerde küçük boyutlu 
markalama (maks. 2 mm) yapılması gerektiği 
belirlenmiştir. 
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Özet 

 
Çalışmada, gözenekli metal yapıları üretebilmek için 
trabeküler kemiklerin içyapısı kullanılmış ve üretimin 
geometrik doğruluğu incelenmiştir. Koyunun femur ve 
vertebra bölgelerinden alınan kemik örnekleri kesilmiş 
ve Mikro-CT yöntemiyle taranmıştır. Taranan verilere 
göre bilgisayar ortamında üç boyutlu gözenekli yapı 
modelleri oluşturulmuştur. Bu modeller daha sonra 1:1, 
1:1.25 ve 1:1.50 skalaları kullanılarak SLE yöntemi ile 
Ti6Al4V ELI tozundan üretilmiştir. Üretilen numuneler 
de Micro-CT ile taranıp üç boyutlu bir CAD modeli 
oluşturulmuştur. Numuneler ayrıca optik mikroskopla da 
ölçülmüş ve orijinal kemik yapısının CAD modeliyle 
karşılaştırılarak boyut eşleşmesinin yüksek doğrulukta 
olduğu görülmüştür. Daha sonra, üretim öncesi 
trabeküler kemik modeli ve üretilen numunenin modeli, 
bilgisayar ortamında hizalanıp karşılaştırılmıştır. Bunun 
yanında, Micro-CT verilerinin analizi, metal yapıdaki 
gözenekleri, üretimdeki hacim değişimini ve 
bağlanmayan tozları ortaya çıkarmıştır. Kemik 
kollarında bazı deformasyonlar ve eksenel kaymalar 
olduğu sonucuna varılmıştır. Kemik kollarının eksenel 
konumuna ve kalınlığına göre, bozulma miktarı çeşitlilik 
göstermiştir. Kolun açısı ve kalınlığı arttıkça sapma 
miktarının azaldığı görülmüştür. Sapmalar azalmasına 
rağmen kaçınılmaz olduğu anlaşıldığından, tasarımdan 
üretime geçişte bunların dikkate alınması gerektiği 
kanaatine ulaşılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Eklemeli imalat, mikro-CT, kemik 

kopyalama 
 
Abstract 
 

In this study, internal structure of trabecular bones was 
used for the production of porous metal structures and 
the geometrical accuracy of the production was 
investigated. Bone samples were taken from femur and 
vertebral regions of the sheep were cut in a size 
suitable for Micro-CT method and scanned. Three-
dimensional porous structure models was created in a 
computer environment according to scanned data. The 
model of the trabecular bone was then produced from 
Ti6Al4V ELI powder by the SLM method using a 1:1, 
1:1.25 and 1:1.50 scales. The porous material samples 
were scanned by Micro-CT and created in a three-

dimensional CAD model after the production. 
Measurements were made on the produced sample 
using an optical microscope and compared with the 
CAD model of the original bone structure and the size 
matching was found to be very accurate. Then, the pre-
production trabecular bone model and the model of the 
produced sample were aligned and compared the 
cross-sectional views of both models in the computer 
environment. In addition, analysis of Micro-CT data 
revealed the pores in the resultant metal structure, 
volume change in production and the un-bonded 
powders. It is concluded that there are some 
deformations and axial sliding in the bone members. 
According to member’s axial position and thickness, 
amount of distortion shows variety. Amount of distortion 
showed lesser member’s angle increase in thickness 
deviation. Although these errors are lessen, they are 
inevitable. Hence, deviation must be considered during 
the transition from design to production. 
 
Keywords: Additive manufacturing, micro-CT, bone 

mimicking 
 

1. Giriş 
 
Eklemeli imalat yöntemi, geleneksel yöntemler ile 
üretilemeyen geometrilerin üretimine imkan 
vermektedir. Bu sebeple eklemeli imalat yöntemine 
olan rağbet artmıştır. Eklemeli imalat yöntemi otomotiv 
[1], uzay [2], eğitim [3] ve tekstil [4] vb. pek çok farklı 
alanda kullanılmaktadır. Sağlık sektörü de [5-6] 
eklemeli imalat yönteminin kullanıldığı alanlardan bir 
tanesidir. Üretimde sağladığı avantajlardan dolayı 
sağlık sektöründe implant üretiminde geleneksel 
yöntemlerin yanı sıra eklemeli imalat yöntemleri de 
kullanılmaya başlanmıştır. Eklemeli imalat sayesinde 
protez ve implant üretiminde geleneksel yöntemlerin 
aksine, hastanın kusurlu bölgesine daha uyumlu 
protezlerin tasarlanıp üretilmesi mümkün hale gelmiştir. 
 
Geleneksel yöntemlerin aksine eklemeli imalatta 
gözenek büyüklüğü, şekli ve dağılımı kontrol altındadır 
[7]. Böylece ihtiyaca özel üretim yapılması daha kolay 
ve ucuzdur. Hutmacher [8] yaptığı çalışmada implant 
üretiminde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle 
sıralamaktadır; (i) vücuttaki hücrelerin implant içerisinde 
doğru büyümesini etkileyen biyouyumluluk, (ii) 
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implantın mekanik özellikleri ile implantın takıldığı 
bölgedeki dokunun mekanik özelliklerinin benzer 
olması, (iii) hücrelerin büyümesi ve beslenebilmesi için 
implantın gözenek oranın uygun olması, (iv) hücrelerin 
kolayca tutunup üreyebilmesi için uygun yüzey 
morfolojisi.  
 
Eklemeli imalat yöntemi ile üretilecek gözenekli yapılar, 
birim mikro gözenekli hücre mimarisinin yapı 
geometrisinde çoğaltılmasıyla elde edilebildiği gibi 
mikro-CT gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak doğal 
veya yapay olarak oluşmuş ya da oluşturulmuş 
gözenek mimarisinin kopyalanmasıyla da elde 
edilebilmektedir. Gözenekli yapı oluşturmak için 
kullanılan pek çok farklı modelin yanı sıra insan ve 
hayvan kemiklerinde bulunan trabeküler yapı da 
kullanılmaktadır. 
 
Son yıllarda bilgisayarlı tomografi (mikro-CT) cihazları, 
tahribatsız üç boyutlu görüntüleme, madde miktarı 
ölçümü ve iç yapı muayenesi için referans teknik olarak 
kullanılmaktadır [9-11]. Mikro-CT yöntemi biyomedikal 
[12], gıda bilimi [13] ve malzeme bilimi [14] gibi 
alanlarda malzemelerin morfolojik analizi için 
kullanılmaktadır. Mikro-CT yöntemi ile elde edilen 
görüntülerde voksel (bir pikselin 3 boyutlu karşılığı) 
boyutları önemlidir. Çünkü tarama çözünürlüğü 
üretilecek ürünün yapısal parametrelerini etkilemektedir 
[15].  
 
Eklemeli imalat alanında seçici lazer sinterleme (SLS), 
direk metal lazer sinterleme, seçici lazer ergitme (SLE), 
elektron ışınlı ergitme, stereolitografi, elektron ışın 
kaynağı gibi pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu 
yöntemler havacılık sektörü, sağlık sektörü ve otomotiv 
sektörü gibi pek çok alanda gerek hızlı prototipleme için 
gerekse direkt ürün imalatı için kullanılmaktadır.  
 
Çalışmada trabeküler kemik yapıya sahip metal 
malzemelerin seçimli lazer ergitme (SLE) yöntemi ile 
üretilebilirliği araştırılmıştır. Çalışmada kemik-implant 
ara yüzeyi arasında oluşan bağın birim mikro gözenekli 
hücre mimarisinden daha elverişli ve daha uzun ömürlü 
bir yapı elde etmek amaçlanmıştır. 
 
Bu çalışmada mikro-CT cihazı kullanılarak koyun 
vertebrası ve femurundan alınan numuneler farklı 
parametreler kullanılarak (voksel boyutu, dönme adımı, 
maruziyet süresi vs.) taranmıştır ve görüntüler 
karşılaştırılmıştır. Elde edilen tarama verileri analiz 
edilerek kemik numuneyi en iyi temsil eden görüntü 
seçilmiştir. Seçilen görüntü Materialise Mimics yazılımı 
yardımıyla üç boyutlu yapı haline getirilmiştir. 
Oluşturulan modeller 1:1, 1:1,25 ve 1:1.50 şeklinde 
ölçeklendirilerek Consept Laser M2/Cusing SLE 
cihazında Ti6Al4V ELI tozu ile üretilmiştir. Üretilen 
numuneler mikro tomografi cihazı ile taranarak 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Numunelerin tarama 
verileri ile üretime gönderilen model üst üste bindirilerek 
karşılaştırılmıştır. Çalışmada trabeküler kemik yapıya 
sahip metal malzemelerin seçimli lazer ergitme (SLE) 
yöntemi ile üretilebilirliği araştırılmıştır. 

 

2. Malzeme ve Metot 
 
Çalışmada, gözenekli yapı imalatı için birim hücre 
geometrisinin yapı içerisinde çoğaltılması yerine kemik 
yapılarda bulunan trabeküler gözenekli yapı tercih 
edilmiştir. Trabeküler gözenekli yapının üretilebilmesi 
için karmaşık geometrilerin imalatına imkan veren ve 
eklemeli imalat yöntemlerinden biri olan seçici lazer 
ergitme (SLE) yöntemi tercih edilmiştir.  
 
2.1. Materyal 

 
Numunelerin üretimi için Concept Laser firmasına ait 
ticari adı “CL 41TI ELI” olan toz halindeki Ti6Al4V ELI 
alaşımı kullanılmıştır. Kullanılan metal tozunun 
kimyasal bileşimi Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.’de gösterilmiştir. 

 
2.2. Kemik Numunelerin Taranması 

 
Kemik yapılar, kemik dokuların içinde yer alan 
osteoblast adı verilen (kemik hücresinin öncülü olan 
olgunlaşmamış hücre çeşiti) hücrelerin yoğunluğu ve 
dizilimine bağlı olarak süngerimsi (sponigoz) ve 
kompakt (kortikal) olmak üzere ikiye ayrılır. Kompakt 
kemik, boşluksuz fakat lamelli masif bir yapıya sahiptir. 
Süngerimsi kemik ise aralarında boşluk olan fakat 
birbirine bağlı gözenekli (trabeküler) kanallardan oluşan 
bir yapıya sahiptir [16]. Çalışmada koyundan alınan 
trabeküler gözenek yapıya sahip kemik numuneler 
kullanılmıştır. Numuneler statik ve dinamik zorlamalara 
maruz kalan lombar bölgesindeki vertabradan ve femur 
başı bölgesinden seçilmiştir. Kemik yapının 
kopyalanmasında Bruker-Skyscan 1272 model micro-
CT cihazı kullanılmıştır. Tarama parametreleri 8.49 µm 
voxel boyutu, 90 kV voltaj, 111 µA akım değeri, 2100 
ms maruziyet süresi, 0,4° rotasyon adımı ve 360 
derece tarama olarak ayarlanmıştır. 
 
2.3. Kemik Tarama Verilerinden 3 Boyutlu Model 
Elde Etme 

 
Tarama sonrası elde veriler NRecon yazılımında 
yeniden yapılandırılmıştır (reconstruction). NRecon 
yazılımından elde edilen veriler Dicom CT yazılımı 
vasıtasıyla “dcm” formatına dönüştürülmüştür. Dicom 
verileri Materialise Mimics yazılımı ile 3 boyutlu model 
haline getirilmiştir (Resim 1). 3 boyutlu model 
oluşturulurken trabeküler gözenek yapıyı etkileyecek 
epifiz plağı (epiphyseal plate) ve kortikal kısmından 
uzak bölgeler seçilmiştir. 
 

Çizelge 1. Ti6Al4V ELI metal tozu alaşımı kimyasal bileşimi 

Alaşım Elementi Al V O N C H Fe Ti 

% Ağırlık  5,5-6,75 3,5-4,5 <2000ppm <500ppm <800ppm <150ppm <3000ppm Kalan 
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Resim 1. Materialise Mimics programı ile oluşturulan 3 
boyutlu model 
 
Materialise Mimics yazılımında elde edilen 3 boyutlu 
modeller Materialise 3-Matic yazılımına aktarılmıştır. 3-
Matic yazılımında femur ve vertebradan silindirik 
modeller çıkarılmıştır. Femur modeli 5,49 mm çapında 
7,40 mm yüksekliğinde, vertebra modeli ise 7,99 mm 
çapında ve 8,66 mm yüksekliğinde tasarlanmıştır. Bu 
modeller 1:1, 1:1,25 ve 1:1,50 olarak ölçeklendirilmiş ve 
silindirik modellerin altına tabla koyulmuştur. 
 
Ölçeklendirme işleminin ardından tasarımda çap 10 
mm ile sınırlandırıldığı için vertebra kemiğinin 1:1,50 
ölçekli modelinin çapı 10 mm’ye daraltılmıştır. Bu 
sebeple tasarımda vertebra kemiğinin 1:1,50 ölçekli 
modelinin gözenek oranı diğerlerinden farklı çıkmıştır. 
Şekil 1 ve Şekil 2’de kemik numunelerine ait görüntüler 
gösterilmiştir. 3-Matic programında modellerin yüzeyle-
rindeki detayları azaltmak için program içerisinde yer 
alan “smooth”, “adaptive mesh” ve “uniform mesh” 
işlemleri uygulanmıştır. Yüzey işlemlerinin ardından 
modellerin STL dataları oluşturulup üretim için SLE 
cihazına gönderilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Koyun femurundan alınan kemik yapı (a) Koyun 
femur başından alınan numune, (b) Femurdan çıkarılan 
silindirik modeller soldan sağa doğru 1:1, 1:1,25 ve 
1:1,50 ölçekli modeller 
 

 
Şekil 2. Koyun vertebrasından alınan kemik yapı (a) 
Koyun vertebrasından alınan numune, (b) Vertebradan 
çıkarılan silindirik modeller soldan sağa doğru 1:1, 
1:1,25 ve 1:1,50 ölçekli modeller 
 
 
 
 

2.4. SLE Yöntemi ile Numunelerin Üretimi             

 
Numunelerin üretiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
bünyesinde hizmet veren Gülhane Medikal Tasarım ve 
Üretim Merkezi'nde (METÜM) bulunan Consept Lazer 
M2/Cusing SLE cihazı  kullanılmıştır. Cihazda ar-ge 
modülü açık olmayıp üretici parametrelerinin 
kullanılması zorunlu olduğundan lazer enerji yoğunluğu 
(E) lazer tarama hızı (V) ve lazer gücü (W) gibi 
parametreler değiştirilememiştir. Üretimde sadece 3 
boyutlu modellerin boyutsal olarak 1:1, 1:1,25 ve 1:1,50 
büyütülmüş halleri üretilmiştir. Üretim parametreleri 
Çizelge 2’de verilmiştir. Resim 2’de üretim sonrası ve 
tozlardan arındırılmış numunelere ait görüntüler 
verilmiştir. 
 
 
 

Çizelge 2. Üretim parametreleri 

Üretim parametreleri 
çekirdek 

(core) 
yüzey 
(skin) 

kontürler 
(contures) 

Lazer gücü (W) 30 200 200 

Tarama hızı (mm/s) 140 1800 1250 

Katman kalınlığı (μm) 30 30 30 

Odak çapı (μm) 200 150 150 

Yana kayma (μm) 200 105 - 

 

 
Resim 2. SLE prosesi sonrası tozdan arındırılmış 
numuneler 
 
2.5. Üretilen Numunelerin Taranması ve Bilgisayar 
Ortamına Alınması 

 
Üretimin ardından elde edilen parçaların taranmasında 
Bruker-Skyscan 1272 model micro-CT cihazı 
kullanılmıştır. Tarama sonrası elde veriler NRecon 
yazılımında yeniden yapılandırılmıştır (reconstruction). 
NRecon yazılımından elde edilen veriler Dicom CT 
yazılımı vasıtasıyla “dcm” formatına dönüştürülmüştür. 
Dicom verileri de Materialise Mimics yazılımı ile 3 
boyutlu model haline getirilmiştir. 
 
2.6. Tarama Verilerinin Karşılaştırılması 

 
İmalatı yapılan deney numunelerin tarama verileri ile 
kemik yapıların tarama verilerinin karşılaştırılmasında 
kolların açısı ve kalınlıkları baz alınarak iki tarama verisi 
arasındaki farklılıklar gözlemlenmiştir. Taramaların 
karşılaştırılması ve boyutsal analizi için 3D Systems 
firmasına ait “Geomagic Control X” yazılımından 
yararlanılmıştır. Yazılım üzerinden “en uygun hizalama 
(best fit allignment)” özelliği kullanılarak modeller 
hizalanmıştır. Şekil 3’de hizalanmış modellerin 
görüntüsü verilmiştir. 
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Şekil 3. (a) İç içe geçmiş tarama görüntülerinden alınan 
izometrik kesit görüntüsü, (b) kesitin önden görünüşü, 
(c, d) tarama görüntülerinin karşılaştırması (sürekli 
çizgiler modeli, kesikli olanlar ise numuneyi temsil 
etmektedir) 
 
2.7. Geomagic Programı Üzerinden Ölçümlerin 
Yapılması 

 
Geomagic Control X yazılımındaki hizalama işleminin 
ardından içi içe geçmiş geometrilerin xy, xz ve yz 
eksenlerinden kesitler alınmış ve içerisinde yer alan 
kolların zemin ile yaptığı açı bulunmuş, kollar üzerinden 
alınan ölçümlerin ortalaması alınarak ortalama kol 
kalınlığı hesaplanmıştır. Kol üzerinde maksimum ve 
minimum sapma noktaları da tespit edilmiştir. Şekil 4’te 
yapılan karşılaştırmaya ait görüntüler bulunmaktadır. 
 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR 
 
Toplanan verilerden 10ar derecelik gruplar halinde 
kolların kalınlıklarındaki ortalama sapma miktarları ve 
sapma oranları belirlenmiştir. 
 

 
Şekil 4. Geomagic Control X yazılımında yapılan 
ölçümler: (a) kolun açısı, (b) üretim sonrası kolun 
üzerinden alınan kalınlık örnekleri, (c) üretim öncesi 
kolun üzerinden alınan kalınlık örnekleri 
 
Verilerin tümü grafik üzerinde incelendiğinde en büyük 
sapmalar 0-10° arasındaki açıya sahip kollarda 
görülmüştür (Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). 

Veriler arasında 0-10° açı grubu içerisinde yer alan 386 
µm’lik fark en büyük sapma olarak ölçülmüştür. Sapma 
miktarı, 50°’nin altında açıya sahip kollarda genellikle 
200-350 µm arasında değişkenlik gösterirken daha 
büyük açılı kollarda ekseriyetle 200 µm’nin altında 
seyretmiştir. 80-90° arası açılı kollarda sapma miktarı 
77 µm’ye kadar düşmüştür. Van Bael ve ekibinin [17] 
yaptığı çalışma ile kıyaslandığında yüksek açılı kollarda 
görülen sapma miktarı optimizasyon öncesi üretimleri 
ile benzerlik göstermektedir. 
 
Sapma oranı, ölçüm alınan kolun üretim öncesi ve 

Şekil 5. Üretimdeki sapma miktarı 
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sonrasındaki kalınlığı baz alınarak hesaplanmıştır. Bu 
sebeple ince kollarda görülen sapma oransal olarak 
fazla çıkmıştır. Sapma oranları 50°’ye kadar olan 
kollarda genellikle %50-300 arasında dağılım 
göstermiştir. 50°’nin üstündeki kollarda ise sapma oranı 
genellikle %50-150 arasında dağılım göstermektedir. 
Sapma oranına ait değişimleri gösteren grafik Hata! 
Başvuru kaynağı bulunamadı.’da verilmiştir. 

 
Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. ve Hata! 
Başvuru kaynağı bulunamadı.’daki yatay eksende 

kolların açıları ile kol kalınlıkları aynı anda 
görülmektedir. Yani herhangi bir açı aralığında (örneğin 
50-60°) üretilen kolların ortalama kalınlıkları ve buna 
bağlı olarak da düşeyde bunlarda oluşan sapmalar (µm 
ya da % cinsinden) görülmektedir. 

 
Şekil 7‘den de görüleceği üzere kalınlıklardaki ortalama 
sapma oranı 0-10° açılı kollarda % 157’den başlamış, 
80-90° arası kollarda % 64’e kadar düşmüştür. 
Kalınlıktaki sapmalar boyut olarak ise 0-10° açılı 
kollarda ortalama 298 µm iken açısı 80-90° olan 
kollarda 147 µm olarak hesaplanmıştır. Ölçüm 
verilerinin regresyon analizi sonucunda ortaya çıkan R

2
 

d %95, 96 mertebesindedir (Şekil 7). Yani kolların 
açısına bağlı olan boyutsal değişimin ne olabileceği bu 
deneyler sonucunda tahmin edilebilmektedir.  
 
Üretim sırasında 0-20° arası açılı kollarda sapma 
miktarı kalınlıktan bağımsız olarak genellikle 200 
µm’nin üzerinde çıkmıştır. Sapma miktarının ortalaması 
20°’ye kadar 280 µm’nin üzerinde çıkmıştır. Yüksek 
oranda oluşan sapmaların sebepleri üretim esnasında 
yatay kolların alt taraflarına önceki katmanlardan kalan 

tozların yapışması ve merdiven etkisinden dolayı yatay 
kollardaki meydana gelen sarkmalardır [18-19]. Bu 
sebeple yatay düzleme yakın açılı kolların tasarım 
esnasında istenen değere göre kompanse edilerek 
yeniden tasarlanması gerekmektedir. 
 
20-60° arası açılı kollarda sapma miktarlarının 
ortalaması 245 µm’den başlamış ve 60°’lik kollarda 
ortalama 205 µm’ye düşmüştür. 200 µm altı kalınlığa 
sahip kollarda 200 µm üstü sapmanın (%100 sapma 
oranı) görülme olasılığı çok yüksektir. 200 µm üstü 
kalınlığa sahip kollarda sapmanın 200 µm’nin altına 
düşmeye başladığı görülmektedir. 
 
60° üstü kollarda kalınlıktan bağımsız olarak sapma 
miktarı büyük oranda 200 µm’nin altında çıkmaktadır ve 

sapma miktarı kolun açısı arttıkça 150 µm’ye doğru 
yakınsamaktadır. 200 µm altı kalınlığa sahip kollar 80-
90° arasında 150 µm altı sapma gösterirken 200-300 
µm arasındaki kollarda daha düşük açılar olsa da 
sapma miktarında azalış görülmektedir. Kısaca, kalınlık 
arttıkça sapma azalmakta; diğer bir deyişle kollar ya da 
herhangi parça detayında minimum 350 µm’lik 
kalınlığın altına kolayca inilememektedir. 
 

4. SONUÇ 

 
Bu çalışmada, SLE cihazında imalat parametreleri 
değiştirilmeden farklı ölçeklerdeki trabeküler gözenek 
yapısına sahip kemikler kullanılarak, Ti6Al4V ELI 
alaşımından değişken gözenekli deney numuneleri 
üretilmiş ve tasarım geometrisi ile kıyaslanmıştır. Koyun 
kemiğinden elde edilen femur ve vertebra numuneleri 
micro-CT cihazında taranarak bilgisayar ortamına 

Şekil 7. Üretimdeki sapma oranı 

 
Şekil 6. Üretimde görülen ortalama sapma miktarı ve oranı 
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alınmıştır. Kemik taramaları 3 MATIC yazılımında 
düzenlenerek kemik yüzeyleri üzerinde yer alan 
detaylar azaltılmıştır. Program üzerinden 
ölçeklendirilerek modeller 1:1, 1:1,25 ve 1:1,50 kat 
büyütülmüştür. Üretilen numuneler mikro-CT cihazında 
taranarak bilgisayar ortamına alınmıştır. Her iki tarama 
verisi Geomagic Control X yazılımı vasıtasıyla üst üste 
bindirilerek karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca 3 MATIC 
yazılımı yardımıyla üretim öncesi ve sonrası modellerin 
gözenek oranları incelenmiştir. 
Karşılaştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara 
varılmıştır: 
 
- Kol açısı arttıkça (kollar dikey olarak yapılandıkça) 

sapma miktarı azalmaktadır. Sapma miktarında 
azalma görülse de yaklaşık 150 µm’lik sapma 
görülmektedir. 

- Kol açısı arttıkça sapma miktarındaki dalgalanma 
azalmaktadır. Bu sebeple tasarımdan üretime geçiş 
sırasında 60° ve üstündeki açılara sahip uzuvların 
üretiminde oluşacak sapma daha öngörülebilir 
olmaktadır. 

- Kalınlık arttıkça sapma miktarındaki dalgalanma kol 
açısından bağımsız olarak düşüş göstermektedir. 

- Modelin boyutu (ölçeği) büyüdükçe modelin içerisinde 
yer alan kolların kalınlıkları artmaktadır. Artan kol 
kalınlığı sapma miktarını azaltmaktadır. Sonuç olarak 
modelin boyutu büyüdükçe üretim sonrası gözenek 
oranı artmaktadır ve üretim öncesi model ile daha 
fazla benzerlik göstermektedir. 
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Abstract 
 

 

In this study, the change of aerodynamic properties of a 
truck trailer was investigated by addition of passive flow 
control equipment which was developed by inspiration 
from nature. Aerodynamic drag coefficient was 
determined for five different models which are a basic 
model and four different spoiler designs. The 
aerodynamic drag coefficient of spoiler designs was 
measured by using load cell in the wind tunnel. All 
experiments were performed at Re=5.6x10

5 
by 

providing Reynolds independence between 1.6x10
5 

and 
6.5x10

5
. Drag reductions for the spoiler 1 design (SP1), 

the spoiler 2 design (SP2), the spoiler 3 design (SP3) 
and the spoiler 4 design (SP4) were obtained as 
13.4%, 11.3%, 17.8% and 16.3%, respectively when it 
compared to alone truck-trailer. According to wind 
tunnel test results, a maximum drag reduction of 17.8% 
is achieved using the proposed spoiler 3 design. It can 
be concluded that passive flow control equipment 
added to the truck and trailer combination makes the 
aerodynamic structure of the vehicle more uniform. 

Keywords: Road vehicle aerodynamic, Truck-trailer 

vehicle, Flow control, Drag force, Wind Tunnel. 
 

1. Introduction 
 
Today increase of fuel prices in the automobile industry 
and being unrenewable fuel using is forced scientists to 
develop methods of reducing the amount of fuel 
consumption. One of the methods to reduce fuel 
consumption is to reduce the aerodynamic forces 
acting on the vehicle. Aerodynamic drag force is 
significant for truck trailer performance [1]. So the flow 
surrounding truck trailer must be controlled to reduce 
this force.  

Many researchers have developed various device to 
effectively reduce the aerodynamic drag force for truck 

trailer up to now. Some of these devices are deflector, 
cab vanes, back vanes, gap between cab and 
container, skirt, boat tail, sealed wheels and smooth 
underbody. [2-9]. Locations, which is comprised 
aerodynamic drag force due to pressure, are detected 
such as the front surface, the wheels, the gap between 
the truck and trailer and the rear of the trailer in the 
truck [10]. Addition of spoiler on a truck trailer has been 
found to be more important than other passive flow 
control equipment [2,3]. Hence, the majority of 
researchers studied by using spoiler which different 
from previous designs in order to increase truck trailer 
aerodynamic structure. Özel et al. [11], obtained 
14.78% lower drag coefficient using flow spoiler on a 
truck trailer. In the study of Sarıoğlu et al. [12], drag 
reduction is provided decrease as 22.6% truck trailer 
with combination of spoiler which is located different 

positions in wind tunnel experiments. Bayındırlı et al. 
[2], made the wind tunnel tests to improve aerodynamic 
characteristic of truck trailer by adding new design 
spoiler. According to the wind tunnel test results, the 
aerodynamic improvement rate was 11.37%. Akansu et 
al. [3], studied to developed aerodynamic drag force 
with the help of spoiler in wind tunnel. The reduction of 
aerodynamic drag was closer to 15.71% by using this 
spoiler.  

The aim of this study is to examine the aerodynamic 
characteristics of the truck trailer with developing 
designs privately unlike the designs available in the 
literature. New design spoilers which were inspired 
from serin bird are proposed for effective drag reduction 
of tractor–trailer. 

2. Experimental Setup 

The wind tunnel which is a suction type wind tunnel test 
area measures 40cmx40cmx100cm. Apart from 
providing Reynolds independence select runs at 
speeds as low as 5 m/s and as high as 25 m/s , the 
nominal tunnel speed is set to U = 22,16 m/s Drag 
measurements were conducted using a six-component 
load cell from TI Gamma DAQ F/T. It can measure Fx 
and Fy forces up to ± 32N and Fz force up to ± 100N. 
Turbulence intensity of the tunnel is smaller than 1%.  
Figure 1 shows the schematic view of experimental 
setup which comprise of a few equipment such as load 
cell, free stream, flat, truck-trailer using 1/32 scale 
model vehicle and connection rod.  

The truck trailer is assembled on a rectangular plate 
and placed in a wind tunnel followed by measuring 
FARABA+PLAKA forces. The drag force is evaluated using 
the following equation: 

    (1) 

Where FPLAKA is measured two different position. One of 
these positions was found only when the force of the 
plate (FPALAKA) was measured. The effect of buoyancy 
on the plate force around the truck trailer and also the 
force of the plate (FPALAKA2) were calculated by floating 
the truck trailer so as not to touch the plate.  
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Figure 1. Schematic view of the experimental setup for 
drag force measurement 

2.1. Designs of bio-inspired spoiler 

Hedenström et al. [13], studied over the flight speeds of 
passerine birds during the spring. In this study, the drag 
reduction of many birds flying was measured, the drag 
coefficient a few birds like serin bird was found to be 
low significantly. For this reason, four different spoilers 
were designed by inspiring particularly the head shape 
of serin bird during flight. Before beginning the design 
of spoilers, the head shape of serin bird was examined 

in detail which is schematic images of the serin bird are 
given on the right and top (right of the Fig. 1a and top of 
the Fig. 1b).  

 

Figure 2. (a) Right and (a) top view of the Serin bird 

Then, these schematic images are taken into the solid 
work package program and designs are adjusted to 
match the cab roof space for the attachment of truck 
trailer (Fig 2). 

 

 
 

Figure 3. Spoiler design phase from serin bird geometry with Solidworks 

After designing the first spoiler (SP1) in this way, the 
curvatures of its bill shape were simplified for other 
spoiler (SP2). When first two spoiler designs are added 
the truck-trailer, it was seen that the flow was separated 
early. Because the width of this spoiler designs was 

smaller than the width of the front part of the tractor. So 
that the last two spoilers are designed to covered width 
of the cab roof of truck trailer (SP3) (SP4). All designs 
are as shown in fig 4. 

 

Figure 4. Isometric view  and dimensions of a) spoiler 1 (SP1), b) spoiler 2 (SP2), c) spoiler 4 (SP3) and d) spoiler 
4 (SP4) 
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3. Result 

Drag coefficient variation versus Reynolds number of 
the basic model are shown in Figure 5. In this study, 
the drag coefficient of truck trailer was measured as 
nearly 0.78. The drag coefficient should be between 0.7 
and 0.8 [14]. From this, it can be concluded that the 
present study is in harmony with the literature. The 
experiments are conducted at twenty different free flow 
velocities in the range of Reynolds number between 
1.6x10

5
 and 6.5x10

5
. In Fig. 5, After Reynolds number 

reached 2,5x10
5
, Reynolds number nearly remain 

stable it means Reynolds number is independence. All 
of experiments were carried out in the number 5,6x10

5
, 

where the Reynolds number were independent 
throughout the study. 

 

Figure 5. Drag coefficient variation versus Reynolds 
number between 1.6x10

5
 and 6.5x10

5
 in base model 

(BM) 

Influence of truck trailer with spoiler over the 
aerodynamic characteristics such as drag are 
investigated for Re = 5,6x10

5
. The four different type 

spoilers are used on truck trailer combinations in order 
to decrease drag force.  

The spoiler designs which mentioned above (SP1, SP2, 
SP3 and SP4) were compared by adding to base truck-
trailer model and obtaining aerodynamic improvement 
rates.  

The drag force coefficients were determined by the 
wind tunnel and these were given in table 1. Also drag 
coefficient variation and drag force are also shown as 
line graph and bar chart.  

As shown in the figure 6, wind tunnel analysis result of 
the base model leads to the drag coefficient of 0,785 
without spoiler, drag coefficient of 0,679 with SP1, drag 
coefficient of 0,694 with SP2, drag coefficient of 0,644 
with SP3 and drag coefficient of 0,656 with SP4. 
According to the drag coefficient results from the wind 
tunnel, the addition of the SP1, SP2, SP3 and SP4 the 
aerodynamic improvement rates are calculated 
respectively 13.4 %, 11.3%, 17.8% and 16.3. The 
highest of aerodynamic improvement is in spoiler 3 
design with 17.8%.  

 

 

Figure 6. a)Drag coefficient and b) drag reduction for 
basic model with/without four different spoiler designs 
at Re=6.5x10

5
. 

4. Conclusion 

In this study, four different types spoiler which are 
inspired from serin bird are developed. The drag 
coefficients of the truck trailer models with the bio-

inspired spoilers and the truck trailer without spoiler 
were evaluated by conducting wind tunnel experiments. 
The experiments are made at Reynolds numbers in the 
range of 1.6x10

5
-6.5x10

5
 with the aid of load cell. 

Maximum drag reduction is obtained as 17.8% for 
spoiler 3 design as compared to the truck trailer alone. 
It is shown that bio inspired spoiler design have 
noticeable effect on drag reduction. 
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Özet 
 
Frenleme sonucunda oluşan yüksek sıcaklıklar, balata 
ve fren diski arasındaki sürtünme katsayısını 
azaltmakta, bu da frenleme performansını olumsuz 
etkilemektedir. Açığa çıkan yüksek ısının sistemden 
hızlı bir şekilde uzaklaştırılamadığı ve homojen olarak 
dağıtılamadığı durumlarda fren diskinde çarpılma ve 
çatlaklar, gürültü ve titreşim problemleri, balatalarda 
erken ve düzensiz aşınma sorunları ve dingil ucunda 
rulman hasarlarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada 
ağır hizmet araçlarında kullanılan 22,5” disk fren ile 
uyumlu fren diskinin farklı havalandırma fin geometrileri 
için akış ve termomekanik analizleri gerçekleştirilmiştir. 
Bu amaçla, konvansiyonel finli bir fren diski geometrisi 
referans alınmıştır. Aynı disk geometrisi üzerine 
alternatif fin geometrileri uygulanarak komponent 
seviyesinde akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
analizler sonucunda havalandırma kanallarındaki hız ve 
ısı akısı konturları, giriş debileri ve toplam ısı transfer 
miktarları elde edilmiştir. Termomekanik analizlerde, 
her bir disk modeli için termal ve mekanik yükler altında 
oluşan gerilme dağılımları, iç ve dış sürtünme 
yüzeylerindeki konikleşme değerleri hesaplanmıştır. 
Havalandırma kanallarında gerçekleştirilen geometrik 
değişikliklerle kütlesel debi %47,9 ve toplam ısı atım 
karakteristiği %33 oranında arttırılmıştır. Buna ek 
olarak, fren diski ağırlığında %3,6 ve maksimum 
gerilme değerlerinde %36,3 oranında azalma 
sağlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: havalandırmalı fren diski, akış 

analizi, termomekanik analiz, ağır hizmet aracı 
 

Abstract 
 
High temperature due to braking, reduces the friction 
coefficient between brake disc and pads that affects 
braking performance negatively. If braking energy 
cannot be distributed homogeneously and removed 
quickly from the system, it may cause distortion and 
crack on brake disc, noise and vibration problems, 
premature and uneven wear problem on brake disc and 
pads, bearing failure on the wheelend. In this study, 
flow and thermomechanical analyses of ventilated 
brake disc were performed for different vent-fin 
geometries that is compatible with 22.5” disc brake 
used in heavy duty vehicles. For this purpose, a brake 
disc geometry with conventional fin was referenced. 
Alternative fin geometries were applied on the same 
disc geometry and component level flow analyses were 
performed. As a result of these analyses, velocity and 
heat flux contours on the ventilation ducts, inlet mass 
flow rates and total heat transfer rates have been 
obtained. In thermomechanical analyses, stress 
distributions for thermal and mechanical loads for each 

disc geometry and coning values on the inboard and 
outboard friction surfaces were calculated. With the 
geometric changes on the ventilation ducts, the mass 
flow rate was increased by 47.9% and the total heat 
transfer characteristic was improved by 33%. In 
addition, decrease of 3.6% on weight of brake disc and 
36.3% on stress values were achieved. 
 
Keywords: ventilated brake disc, flow analysis, 

thermomechanical analysis, heavy duty vehicle 
 

1. Giriş 
 
Fren sistemi bir aracın kontrol ve emniyetini temin eden 
sistemlerin başında gelmektedir. Fren sistemi aracın 
hızını yavaşlatmak, araç hızını yokuş aşağı yollarda 
sabit tutmak veya duran bir aracın kendi kendine 
harekete geçmesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır 
[1]. Tekerlek freni olarak sürtünme tabanlı frenler 
kullanılır. Doğrudan doğruya dingil ucuna (tekerlek 
içerisine) veya tahrik mili üzerine yerleştirilen sürtünme 
tabanlı tekerlek frenleri ihtiyaç duyulan fren momentini 
oluşturmak, sürtünme yoluyla mekanik enerjinin ısı 
enerjisine dönüştürerek atılması görevini yerine 
getirirler [2]. Frenleme amacıyla araca ait kinetik enerji 
sürtünme elemanı olan balata ve rotor (kampana veya 
fren diski) arasındaki sürtünme nedeniyle ısı enerjisine 
dönüşür [3]. Yol araçlarında yaygın olarak kullanılan 
disk frenlerde, dönen diskin her iki tarafına 
konumlandırılan sürtünme elemanı olan balataların fren 
diskine yaslanması ile sürtünme sonucu frenleme 
gerçekleşir [4]. Frenleme sonucunda oluşan yüksek 
sıcaklıklar, balata ve fren diski arasındaki sürtünme 
katsayısını azaltmakta, bu da frenleme performansını 
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca açığa çıkan yüksek 
ısının sistemden hızlı bir şekilde uzaklaştırılamadığı ve 
homojen olarak dağıtılamadığı durumlarda fren 
diskinde çarpılma, çatlak ve hasar oluşumu ve buna 
bağlı ses ve titreşim problemleri, fren diski ve 
balatalarda erken ve düzensiz aşınma sorunları ve 
dingil ucundaki rulmanlarda hasar görülebilir.  
 
Yol araçlarında dolu ve havalandırmalı olmak üzere iki 
farklı fren diski konfigürasyonuna rastlanmaktadır. Dolu 
fren diskleri yüksek mukavemet ve yüksek ısı sığasına 
sahipken; havalandırmalı fren diskleri sahip oldukları 
havalandırma kanalları sayesinde daha hafif 
olmalarının yanı sıra, daha fazla taşınım yüzeyine 
sahiptir. Bunun sayesinde ise dolu fren disklerine göre 
daha etkin bir ısı transferi karakteristiği sergilemektedir 
[5].  
 
Frenleme sonucu açığa çıkan yüksek ısının sistemden 
hızlı bir şekilde atılamadığı ve homojen olarak 
dağıtlamadığı durumlarda ortaya çıkan hataların önüne 
geçilmesi amacıyla literatürdeki birçok havalandırmalı 
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fren disklerinin soğutulması üzerinedir. Havalandırma 
finlerinin geometrisi fren diskinin ısı transferi 
karakteristiğinde kritik bir rol oynar. Bu nedenle fren 
disklerinde ısı transferinin iyileştirilmesi için 
havalandırma finlerinin optimizasyonu aktif bir 
araştırma alanı olmaktadır [6]. Tasarım aşamasında 
fren diskinin akış, termal ve mekanik davranışlarının 
bilgisayar destekli sayısal yöntemler ile araştırılması 
gerekmektedir. 
 
Bu çalışma kapsamında, ağır hizmet araçlarında 
kullanılan 22,5” disk fren ile uyumlu Ø430 mm dış çap 
ölçüsüne sahip havalandırmalı fren diskinin, farklı 
havalandırma fin geometrileri için akış ve termomekanik 
başarımları sayısal olarak ele alınmıştır.  
 
Literatürde fren diskleri ile ilgili yer alan çalışmaların 
büyük bir çoğunluğu binek ve yüksek performans 
araçlarda kullanılan havalandırmalı fren diskleri üzerine 
gerçekleştirilen sayısal ve deneysel çalışmaları 
oluşturmaktadır [6–21]. [22,23] arasındaki çalışmalar 
hızlı trenlerde kullanılan havalandırmalı fren disklerinin 
soğutma başarımlarının incelendiği çalışmalar ile 
sınırlıdır. Havalandırmalı fren diskilerinde, taşınım ile 
gerçekleşen ısı transferi mekanizması iki farklı açıdan 
ele alınmaktadır. Birincisinde fren diskinin tüm dış 
yüzeyleri göz önünde bulundurulurken, diğerinde finler 
ve finlere komşu disk yüzeylerinin oluşturduğu hava 
kanalları (Şekil 2(a)) etrafındaki taşınım 
araştırılmaktadır [21,24]. 
 
Thuresson, binek araçlarda kullanılan fren diskinin akış 
ve termal analizlerini araç ve komponent seviyesinde 
(serbest ortam havasında), farklı havalandırma fin 
geometrileri (düz ve silindirik) ve farklı açısal hızlar için 
gerçekleştirmiştir. Çalışmada zamana bağlı disk 
sıcaklığındaki değişimi ve disk sıcaklığa bağlı hava giriş 
hızındaki değişimi gözlemlenmiştir. Sayısal sonuçlar, 
Volvo'ya ait test düzeneğinde düz finli fren diski için 
%2,7–7,5 ve silindirik finli fren diski için %9,3–13,4 hata 
payıyla doğrulanmıştır. Araç ve komponent seviyesinde 
gerçekleştirilen sayısal çalışmanın sonucu olarak akış 
davranışlarının ve kütlesel debilerin birbirine yakın 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle bilgisayar 
kapasitesi düşünülerek havalandırma fini geliştirme 
aracı olarak sayısal çalışma komponent seviyesinde 
gerçekleştirilebilir. Silindirik fin profilinin, düz olana göre 
kütlesel debisinin ve ısı atım oranının daha düşük 
olduğu görülmüştür [14]. 
 
Raj ve arkadaşları çalışmalarında, ilk olarak sayısal 
çalışmanın pratikle eşleştiğini ispat etmek için 
literatürde dört farklı hızda kütsel debi verisi içeren 
silindirik finli diski aerotermal olarak incelemişlerdir. 
Gerçekleştirilen sayısal analizlerde [6,10] 
çalışmalarındaki gibi dönel simetriklik yaklaşımında 
bulunulmuş ve fren diskinin 1/18'ini sonlu hacimler 
modeline dahil edilmiştir. Isıl yük olarak disk 
yüzeylerine sabit sıcaklık ve diske de açısal hız sınır 
koşulu tanımlanarak dört farklı açısal hız için analizler 
gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki sonuçlar ile sayısal 
çalışmanın maksimum %4,1 hata ile doğrulanmasının 
ardından aynı analizler iki farklı fin yapısına sahip (düz 
ve elmas) fren diski için de yapılmıştır. Buradan elde 
edilen veriyle farklı hız ve geometrideki fren disklerinin 
ait kütlesel debi, ısı atım oranı, hız vektörü ve basınç 
dağılımı gibi ısıl ve akış özellikleri karşılaştırılmıştır. 
Finler etrafında, eş hız ve basınç dağılımı gösteren 
ancak kütlesel debisi diğerlerine nazaran az olan 

silindirik finli fren diski modeli ele alınmıştır.  Bu fren 
diskinde ağırlık sabit tutulmak koşuluyla fin ölçü ve 
adetleri değiştirerek üç farklı açısal hız için analizler 
tekrarlanmış ve bu değişikliğin ısıl ve akış 
performansına olan etkileri incelenmiştir. Çalışmasının 
sonucu olarak; düz finli modelin daha yüksek kütlesel 
debiye sahip olduğu, elmas finli modelin ısı atımının 
%25 daha iyi olduğu ve silindirik finli modelin her 
yerinde eşit basınç ve hız dağılımı sergilediği 
görülmüştür. Eşit basınç ve hız dağılımının sonucu 
olarak havalandırma finlerinde eşit sıcaklık düşüşleri 
meydana getireceği düşünülmektedir. Ayrıca geometrik 
değişiklikler sonucu elde edilen yeni silindirik finli fren 
diskinin kütlesel debisi %20 oranında, ısı atım 
karakteristiği ise %4 oranında iyileştirilmiştir. Bu 
çalışma, düşük soğutma başarıma sahip fren diski 
modellerinin havalandırma fini geometrisi ve 
oryantasyonunda küçük ve doğru değişiklikler yapılarak 
istenilen başarım değerlerine ulaşılabileceğini 
sergilemektedir [15]. 
 
Bu çalışmanın konusu ile ilgili güncel literatürde ağır 
hizmet araçları ile ilgili yer bulan çalışmalar [24-28] 
arasında verilmektedir. Voller ve arkadaşlarının 
gerçekleştirdikleri sayısal ve deneysel çalışmada, ısı 
transferinin üç modu olan taşınım, iletim ve ışınımın 
fren diski soğutma karakteristiği üzerine etkisini 
araştırılmıştır. Bunun için sayısal çalışmanın ilk 
aşamasında; farklı disk sıcaklıkları ve farklı açısal hızlar 
için komponent seviyesinde akış analizleri 
gerçekleştirilerek, ortalama taşınım katsayıları elde 
edilmiştir. Sayısal çalışmanın ikinci aşamasında; dönel 
simetri kabulüyle fren diski, poyra ve jantın oluşturduğu 
montajın 6˚’lik bir dilimi termal analiz modeline dahil 
edilmiştir. Zamana bağlı termal analizlerde, ECE R13 
tip 2, %6 eğimde sabit 30km/sa hız için frenleme 
senaryosu göz önünde bulundurularak, sınır koşulları 
tanımlanmıştır. Işınım, sıcaklığa bağlı yayma 
oranındaki değişim kabulü ile modellenmiş olup; fren 
diski ile poyra arasında bir termal direnç katsayısı 
tanımlanmıştır. Akış analizlerinde 600˚C sabit disk 
sıcaklığı için elde edilen ortalama taşınım katsayısı 
termal analize girilerek; taşınım, iletim ve ışınım 
kaynaklı ısı atım oranları ve zamana bağlı disk sıcaklığı 
elde edilmiştir. Sayısal olarak elde edilen taşınım 
katsayısı sonuçlarını doğrulamak üzere gerçekleştirilen 
deneysel çalışmada; diski belli bir süre boyunca, belli 
bir sıcaklığa kadar ve sıcaklık dağılımının diskin her 
yerinde eşit olması için elektrikle veya ile gaz alevi ile 
ısıtılmıştır. Hız kontrollü bir elektrik motor ile sabit hızda 
tahrik edilmiştir. Test süresince disk üzerine yerleştirilen 
temaslı ve kızılötesi termokupllarla sıcaklık ölçümleri 
alınmıştır. Deneysel ve sayısal olarak elde edilen 
ortalama taşınım katsayısı sonuçlarının birbirini 
desteklediği görülmüştür [25]. 
 
Stevens ve Tirovic’in fren diskleri ile ilgili 
gerçekleştirdikleri çalışmaların birincisinde, uzun 
soğuma süreleri için durağan ortam havasında 
hareketsiz haldeki (doğal taşınım) bir dolu diskin 
sıcaklığının değişimi analitik ve deneysel olarak 
incelenmiştir. Analitik çalışmaya başlamak için bir disk 
sürtünme yüzeyine ait ortalama ısı transferi 
katsayısının davranışını havaya ait boyutsuz özellikleri 
kullanarak araştırılmıştır. Tüm soğuma fazı için sıcaklık 
ile değişen ortalama taşınım katsayısını değişimini 
veren nonlineer bir denklem elde edilmiştir. Temel 
prensiplerden yola çıkarak birinci mertebeden 
diferansiyel denklemler disk sıcaklığını tahminlemek 
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için geliştirilmiştir. Soğuma fazında taşınım ve ışınımla 
ısı atımındaki değişkenlik göz önünde bulundurularak, 
deneysel veri ile analitik çalışma %10 hata payıyla 
doğrulanmıştır. Deneylerde fren diski üzerinde homojen 
sıcaklık dağımı elde edilebilmesi için güçlü bir 
indüksiyon ısıtıcısı kullanılmıştır. Havalandırma finleri 
giriş ve çıkışları bloke edilerek deneysel çalışmada, 
dolu disk eşdeğerliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
Termokupllar vasıtasıyla durağan havadaki diske ait 
soğuma eğrileri elde edilmiştir [27]. Stevens ve 
Tirovic’in bunu takip eden çalışmalarında, durağan 
ortam havasındaki havalandırmalı fren diskinin 
(havalandırma kanallarının açık ve kapalı olduğu 
durumlar için) üç boyutlu akış analizlerini ele alınmıştır. 
Akış analizlerinde yaygın olarak kullanılan dört farklı 
türbülans modelini kıyaslanarak, bu problem için en 
uygun modelin kayma gerilmesi taşınım türbülans 
modeli (SST) olduğu tespit edilmiştir. Birinci çalışmada 
da olduğu gibi sayısal çalışmanın doğrulması için 
özelleştirilmiş termal deney düzeneği kullanılmıştır. İlk 
olarak disk etrafına termokupllar yerleştirilmiş olup, 
ikinci olarak havalandırma finleri etrafındaki akış 
nitelemesi için PIV sistemi kullanılmıştır. Deneysel veri 
ile akış analizlerinde tahminlenen ortalama taşınım 
katsayıları %5-10 fark ile doğrulanmıştır. Ayrıca akış 
analizi sonuçlarının, ilk çalışmada analitik olarak 
hesaplanan ortalama taşınım katsayısı sonuçları ile 
aynı eğilimde olduğu görülmüştür [28]. 
 
Bu çalışmanın genel düzeni şu şekildedir: Bölüm 2’de 
ağır hizmet araçlarında yaygın olarak kullanılan düz finli 
fren diskine, üç farklı fin geometrisi adapte edilmesi 
sonrasında 30 ve 70 km/sa araç hızları için 
gerçekleştirilmiş olan karşılaştırmalı akış analizleri 
açıklanmıştır. Bölüm 3’de panik fren koşulları altında 
ortaya çıkan termal yükler etkisiyle fren diskleri 
üzerindeki sıcaklık dağılımları elde edilmiştir. Bu 
analizden elde edilen sıcaklık dağılımlarına ek olarak, 
mekanik yüklerin etkisi altında fren disklerinin 
konikleşme ve gerilme değerleri yapısal analizler ile 
hesaplanmıştır. Bölüm 4’te akış ve termomekanik 
analiz sonuçları karşılaştırmalı olarak özetlenmektedir. 
Bölüm 5 çalışmanın sonucunu içermektedir. 
 

2. Akış Analizleri 
 

Şekil 1(a)’da ağır hizmet araçlarında yaygın olarak 
kullanılan, dış çapı Ø430 mm ve toplam disk kalınlığı 
45 mm olan düz havalandırma finli (konvansiyonel) bir 
fren diski geometrisi verilmektedir. Bu geometri 
kullanılarak, dönel simetri kabulü ile akış analizleri için 
oluşturulan 24˚’lik disk dilimi modeli Şekil 1(b)’de 
paylaşılmaktadır. Böylece ihtiyaç duyulan hesaplama 
gücü ciddi oranda azaltılmıştır. Fin geometrisinin fren 
diski soğutma karakteristiğine olan etkisinin 
araştırılabilmesi için düz fin (F1) geometrisinin alternatifi 
olan fin geometrilerinin (F2, F3 ve F4) uygulanması ile 
oluşturulan disk dilim modelleri Şekil 1(c)–(e)’de 
verilmektedir. F2–F4 alternatif fin geometrileri 
kullanılarak oluşturulan modellerin dönel simetrileri göz 
önünde bulundurularak dilim açıları sırasıyla 27,69˚, 20˚ 
ve 19,46˚ olarak belirlenmiştir. Çizelge 1’de F1–F4 disk 
modellerinin yüzey alanı dağılımları ve ağırlıkları 
verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 1. (a) Ağır hizmet araçlarında kullanılan 
havalandırmalı fren diski, (b) F1 modeli, (c) F2 modeli, 

(d) F3 modeli, (e) F4 modeli. 
 

Dilim disk modelleri disk çapının 10 katı çapındaki ve 5 
katı yüksekliğindeki kontrol (akışkan) hacmi ile 
eşeksenli olacak şekilde konumlandırılmıştır. Dilim fren 
diski modelleri onu çevreleyen kontrol hacminden 
çıkarılmıştır. Akış analizleri için oluşturulan fren diski 
sayısal modeli Şekil 2(b)’de verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 2. (a) Disk üzerindeki havalandırma kanalları, (b) 
Sayısal model – akış analizleri. 

 
Çizelge 1 Havalandırmalı fren diski modellerine ait 
fiziksel özellikler. 
 

Model Ağırlık [g] 
Yüzey alanları [cm^2] 

Havalandırma kanalları Toplam 

F1 33859 2174 6793 

F2 
33026 
(%-2,5) 

2403 
(%+10,5) 

7022 
(%+3,4) 

F3 
32646 
(%-3,6) 

2929 
(%+34,7) 

7505 
(%+10,5) 

F4 
31755 
(%-6,2) 

2707 
(%+24,5) 

7283 
(%+7,2) 

 
Akış analizleri 30 km/sa ve 70 km/sa araç hızlarında 
gerçekleştirileceği için iki farklı sonlu hacimler ağ yapısı 
söz konusudur. y+ değeri 5 hedeflenerek fren diski 
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yüzeylerindeki sınır tabakalardaki ilk hücre yükseklikleri 
sırasıyla 0,041 mm ve 0,19 mm olarak hesaplanmıştır. 
Hesaplanan ilk hücre yükseklikleri için sınır tabakalar 
10 katmandan meydana getirilmiştir. Sonlu hacimler ağ 
yapısı tetrahedral yapıda, kabul edilebilir kalite değerleri 
içerisinde F1 modeli için 30 km/sa araç hızı için 
572.815 düğüm ve 1.519.104 elemandan; 70 km/sa 
araç hızı için 601.022 düğüm ve 1.688.187 elemandan 
oluşmaktadır (Şekil 3). Her bir havalandırma fin 
geometrisi için oluşturulan sonlu hacimler ağ yapıları 
akış analizleri için ANSYS Fluent yazılımına 
aktarılmıştır. 
 
Akışkan hacmine ait açısal hızlar 30 km/sa ve 70 km/sa 
araç hızları için sırasıyla 16,44 rad/s ve 38,2 rad/s 
olacak şekilde kararlı durum için tanımlanmıştır. Her iki 
araç hızında da basınç girişi (pressure inlet) ve basınç 
çıkışı (pressure outlet) ile belirtilen sınır koşullarına 0 
Pa girilmiştir. Tüm fren diski yüzeylerine sabit duvar 
sıcaklığı olarak 573˚K, akışkan hacminde disk dönme 
eksenine dik yüzeylere simetri (symmerty), sayısal 
modelde dönel simetri olduğunu belirtmek için periyodik 
(periodic) sınır koşulları tanımlanmıştır. Akışkan hacmi 
hava olarak tanımlamış olup, havanın 300˚K’deki 
termofiziksel özellikleri girilmiştir.  
 
Akış analizlerinde; Karadeniz ve Güleryüz’ün çapraz 
akış türbinleri üzerine gerçekleştirdiği iki ve üç boyutlu 
sayısal çalışmadaki, çözücü ayarları (Çizelge 2) 
referans alınmıştır [29]. Isı transferi çözümlemesi için 
enerji denklemleri etkinleştirilmiş olup, türbülans etkileri 
için SST k-omega türbülans modeli seçilmiştir. 
Akışkana ait kaldırma tesiri ve ışınım etkileri ihmal 
edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3. Sonlu hacimler ağ yapısı (F1 modeli – 70 
km/sa). 

 
Çizelge 2 Çözücü ayarları. 
 

Precision Double 

Viscous Model SST k-omega 

Pressure Velocity Coupling Scheme Coupled 

Gradient Green Gauss Node Based 

Pressure PRESTO 

Momentum First Order Upwind 

Turbulent Kinetic Energy First Order Upwind 

Turbulent Dissipation Rate First Order Upwind 

 

Akış analizleri sonucunda her bir model için 
havalandırma finleri etrafındaki hız dağılımları ve 
havalandırma yüzeylerindeki ısı akısı dağılımları 
çizdirilmiş olup, 70 km/sa araç hızı için Şekil 4 ve Şekil 
5 ile verilmektedir. Her iki araç hızına karşılık tam disk 
için (360˚) havalandırma kanalları giriş debisi, 
havalandırma kanallarındaki ve toplam ısı transferi 
oranları hesaplanarak, Çizelge 3’de verilmiştir. 
 
Çizelge 3 Havalandırmalı fren diski modellerine ait 
kütlesel debi ve ısı transferi oranları. 
 

Model 

Kütlesel debi  
[kg/s] 

Isı transferi oranı [W] 

Havalandırma 
kanalları 

Toplam 

30km/sa 70km/sa 30km/sa 70km/sa 30km/sa 70km/sa 

F1 0,01424 0,03351 1206 2450 6612 7382 

F2 0,00762 
(%-46,5) 

0,00853 
(%-74,5) 

989 
(%-18,0) 

1188 
(%-51,5) 

4910 
(%-18,1) 

5197 
(%-33,2) 

F3 0,02708 
(%+90,2) 

0,04956 
(%+47,9) 

2013 
(%+66,9) 

3851 
(%+57,2) 

6023 
(%+4,0) 

9339 
(%+33,0) 

F4 0,01486 
(%+4,4) 

0,03505 
(%+4,6) 

1295 
(%+7,4) 

3062 
(%+25,0) 

4690 
(%-29,1) 

7429 
(%+6,0) 

 

 
 

Şekil 4. Finler etrafındaki hız dağılımları – 70 km/sa: (a) 
F1 modeli, (b) F2 modeli, (c) F3 modeli, (d) F4 modeli. 
 

 
 

Şekil 5. Havalandırma yüzeylerindeki ısı akısı 
dağılımları – 70 km/sa: (a) F1 modeli, (b) F2 modeli, (c) 

F3 modeli, (d) F4 modeli. 
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3. Termomekanik Analizler 
 

Havalandırma kanallı fren diskinin termomekanik 
analizleri için, parçanın montaj ve hizmet koşulları göz 
önünde bulundurularak balata baskı yüzeyleri 
bölümlere ayrılmıştır. Üç boyutlu fren diski katı modeli 
ANSYS Mechanical yazılımına aktarılmıştır. Sonlu 
elemanlar ağ yapısı için tüm yüzeylere 2,5 mm, 
havalandırma kanalı yüzeylerine 1,9 mm ve fren diski 
üzerindeki abs ringi bağlantı deliklerine 1 mm eleman 
boyutu tanımlanmıştır. 1.309.090 düğüm noktası ve 
779.101 elemandan oluşan, Şekil 6’da verilen F1 
modeline ait sonlu elemanlar modeli elde edilmiştir. 
Fren diski malzemesi olarak GG15 (EN–GJL–150) 
lamel grafitli dökme demir tercih edilmiştir. GG15 
malzemesi için ANSYS malzeme kütüphanesine 
tanımlanan malzemenin termal ve mekanik malzeme 
özellikleri Çizelge 4’de verilmektedir. 
 

 
Şekil 6. Sonlu elemanlar modeli. 

 
Çizelge 4 GG15 (EN–GJL–150) malzeme özellikleri. 
 

Elastisite Modülü [GPa] 120 

Poisson Oranı [–] 0,26 

Termal genleşme katsayısı [C^-1] 1,17E-05 

Termal iletkenlik katsayısı [W/(m.˚K)] 48 

Özgül ısı [J/(kg.˚K)] 470 

 
Fren diski termomekanik analizlerinin ilk aşaması olan 
zamana bağlı termal analizlerde, dingil taşıma 
kapasitesi md = 11500 kg ve ilk hızı v0 = 90 km/sa olan 
ağır hizmet aracının ay = 0,6g (g = 9,81 m/s

2
) 

yavaşlama ivmesi ile araç duruncaya kadar frenlemesi 
(panik fren) göz önünde bulundurulmuştur. Bunun için 
balataların fren diski üzerinde süpürdüğü sürtünme 
yüzeylerine (As), başlangıç değeri 4,71 W/mm

2
 olan ve 

frenleme süresince başlangıç değerinden lineer olarak 
0 W/mm

2
’ye düşen ısı akısı (q) uygulanmıştır (Şekil 

7(a)). Isı akısının zamana bağlı değişimi, denklem (1) 
kullanılarak hesaplanmıştır [23,27].  
 

 
 
Bu denklemde; t zaman ve tf toplam frenleme süresidir. 
Panik fren süresi tf = 4,25 s olarak hesaplanmıştır. 
Zamana bağlı termal analizler Δt = 0,1 s’lik zaman 
adımı için toplam analiz süresi 4,3 s olarak kabul 
edilmiştir. Her bir fren diski üzerindeki maksimum 

sıcaklığın zamana bağlı değişimi Şekil 8’de 
verilmektedir.  
 
Termomekanik analizlerin ikinci aşaması olan yapısal 
analizlerde, birinci aşamada elde edilen sıcaklık 
dağılımlarına ilave olarak mekanik yükler uygulanmıştır. 
Yapısal analizler toplam 22 adımda gerçekleştirilmiş 
olup, termal analizde t = 0,2–4,2 s arasında elde edilen 
sıcaklık dağılımları 0,2 s aralıklarla ilk 21 adımda; t = 
4,3 s’deki sıcaklık dağılımı ise son adımda (22. adım) 
termal yük olarak yapısal analize tanımlanmıştır. 
Mekanik yük olarak tüm analiz adımlarında, balata 
baskı yüzeylerine 155 kN sıkıştırma kuvveti ve balata–
disk arasında µ = 0,34 sürtünme katsayısı kabulü 
yapılarak tanjant yönde 52,7 kN sürtünme kuvveti 
uygulanmıştır. Analiz adımlarından bağımsız olarak 
analiz boyunca; fren diski, poyra bağlantı yüzeyinden 
sabit mesnet ile sınırlandırılmıştır. Şekil 7(b)’de yapısal 
analiz sınır koşulları verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Sınır koşulları (a) Termal analiz, (b) Yapısal 
analiz. 

 

 
 

Şekil 8. Maksimum sıcaklığın zamana bağlı değişimi. 
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Termal ve mekanik yükler altında gerçekleştirilen 
yapısal analizler sonucunda,  her bir fren diski modeli 
için havalandırma kanallarındaki von Mises ve 
maksimum asal gerilme dağılımları çizdirilmiştir (Şekil 9 
ve Şekil 10).  
 

 
 

Şekil 9. Havalandırma kanallarındaki maksimum von 
Mises gerilme dağılımları: (a) F1 modeli, (b) F2 modeli, 

(c) F3 modeli, (d) F4 modeli. 
 

 

 
 

Şekil 10. Havalandırma kanallarındaki maksimum asal 
gerilme dağılımları: (a) F1 modeli, (b) F2 modeli, (c) F3 

modeli, (d) F4 modeli. 

 
Termal genleşme nedeniyle, iç ve dış sürtünme 
yüzeylerindeki maksimum konikleşme değerleri, iç ve 
dış sürtünme yüzeyleri üzerinde 90˚ aralıklarla 
belirlenen üç lokasyondaki konikleşme değerlerinin her 
bir analiz adımı için ortalaması alınarak elde edilmiştir. 
Bu lokasyonlardan birincisi balata baskı ve tanjant 
kuvvetin uygulandığı bölgenin karşısındadır. Diğer iki 
lokasyon ise birinci lokasyonun 90˚ sağında ve solunda 
yer almaktadır. Dış yüzey olarak belirtilen yüzey, poyra 
bağlantı deliklerinin yer aldığı; iç yüzey ise abs ringi 
bağlantı deliklerinin bulunduğu taraftaki sürtünme 
yüzeyleridir.  Abs ringi bağlantı deliklerinde ve 
havalandırma kanallarındaki maksimum gerilme 
değerleri, iç ve dış sürtünme yüzeylerindeki maksimum 
konikleşme değerleri Çizelge 5’de her bir fren diski 
modeli için verilmektedir. 

 
Çizelge 5 Termomekanik gerilme ve konikleşme 
değerleri. 
 

Model 

Maksimum Gerilmeler [MPa] 
Konikleşmeler  

[mm] 
Abs ring 
delikleri 

Havalandırma 
kanalları 

von 
Mises 

Maks. 
Asal 

von 
Mises 

Maks. 
Asal 

İç 
yüzey 

Dış 
yüzey 

F1 811 815 806 934 0,058 0,010 

F2 
519 

(%-36,0) 
525 

(%-35,6) 
547 

(%-32,1) 
579 

(%-38,0) 
0,067 

(%+15,5) 
0,020 

(%+100) 

F3 
595 

(%-26,6) 
600 

(%-26,4) 
776 

(%-3,7) 
595 

(%-36,3) 
0,041 

(%-29,3) 
0,050 

(%+400) 

F4 
547 

(%-32,6) 
562 

(%-31,0) 
570 

(%-29,3) 
583 

(%-37,6) 
0,034 

(%-41,4) 
0,056 

(%+460) 

 

4. Bulgular ve Değerlendirme 
 

Konvansiyonel finli fren diski (baz tasarım–F1) ve 
alternatifi olan F2–F4 finli modellerin fiziksel değerleri 
karşılaştırıldığında, havalandırma kanalı yüzey 
alanındaki en büyük artış %34,7 ile F3 modelinde 
görülmüştür. F3 modelinin toplam disk yüzey alanında 
%10,5 oranında artış görülürken; bunu sırasıyla F4 ve 
F2 takip etmektedir. Parça ağırlıkları göz önünde 
bulundurulduğunda; F4 modelinde %6,2 oranında 
ağırlık indirgenmesi elde edilirken; F3 modelinde %3,6 
oranında iyileşme elde edilmektedir. 
 
Akış analizlerine ait sonuçlar incelendiğinde; 70 km/sa 
araç hızı (yüksek hız) için F3 modeli ile kütlesel debide 
%47,9 oranında artış elde edilirken, 30 km/sa (düşük 
hız) için iyileşme %90,2’yi bulmaktadır. F3 modelinin 
havalandırma kanallarındaki ısı transfer oranları, düşük 
hızda %66,9, yüksek hızda %57,2 oranında artmıştır. 
F3 modelinde toplam ısı transfer oranındaki iyileşme 
düşük ve yüksek hızlar için sırasıyla %4 ve %33 olarak 
elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında, F3 modelinin 
havalandırma kanallarındaki kütlesel debinin ve ısı 
transferinin baz tasarıma göre düşük hızlarda daha 
yüksek olduğu görülmektedir. F4 modelinin kütlesel 
debisindeki iyileşme düşük/yüksek hızlarda 
değişmezken,   F2 modelinde her iki araç hızında da F1 
modelinin altında yer almaktadır. F2 modelinde her iki 
hız için ısı transferi oranları F1’den düşük olup, araç 
hızı arttıkça farkın arttığı görülmektedir. F4’e ait toplam 
ısı transferi miktarında, yüksek hızda baz tasarıma göre 
%6 oranında iyileşme elde edilirken, düşük hızda 
%29,1 oranında düşüş görülmektedir. Havalandırma 
kanallarındaki ısı akısı ve hız dağılımları 
incelendiğinde; maksimum ısı akısının havalandırma 
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kanallarının girişinde finlerin hava ile temas ettiği ilk 
bölgelerde yoğunlaştığı ve bu bölgelerde hava hızının 
maksimum değerde olduğu görülmüştür. Diğer 
modellere göre, F3 modelinin finleri etrafındaki hız 
dağılımının kanal boyunca homojen ve yüksek hızlarda 
olması nedeniyle akış başarımının yüksek olduğu 
söylenebilmektedir.  
 
Termomekanik analizlerin ilk bölümündeki zamana 
bağlı termal analizlerde tüm fren diski modelleri için 
analizin t = 2,2 s’de maksimum sıcaklığa ulaşılmıştır. 
Maksimum sıcaklık değerleri F1–F4 modelleri için 
sırasıyla T1=T2=431,6˚C, T3=432,0˚C ve T4=432,2˚C 
olarak elde edilmiştir (Şekil 8). Termomekanik analizler 
sonucu elde edilen gerilme sonuçları 
değerlendirildiğinde, havalandırma kanalları ve abs 
ringi bağlantı deliklerindeki von Mises ve asal 
gerilmelerin tüm alternatif tasarımlarda azaldığı 
görülmüştür. Buna karşılık dış yüzey konikleşme 
değerlerinde %100–%460 arasında bir artış söz 
konusudur. Akış başarımı yüksek olan F3’e ait abs 
bağlantı deliği gerilme değerleri göz önünde 
bulundurulduğunda von Mises ve asal gerilmelerde 
sırasıyla %26,6 ve %26,4 oranında iyileşme; 
havalandırma kanallarında von Mises ve asal 
gerilmelerde sırasıyla %3,7 ve %36,3 oranında azalma 
mevcuttur. Diğer alternatif tasarımlara ait gerilme 
değerlerinde %29,3–%38 oranında bir iyileşme elde 
edilmiştir. Havalandırma kanallarındaki maksimum von 
Mises ve asal gerilme bölgeleri F1, F2 ve F3 modelleri 
için iç kısımda finlerin başladığı radyus geçişlerinde; F4 
modelinde maksimum von-Mises gerilmelerin en dıştaki 
finin dış radyusunda ve maksimum asal gerilmenin orta 
sıradaki finlerin başladığı radyusta olduğu görülmüştür. 
F3’e ait dış yüzey konikleşme değerinin F1 modeline 
göre %400 oranında artış göstermiş olmasına rağmen, 
dış yüzey konikleşme değeri baz tasarımın iç 
konikleşme değerinin altında ve kabul edilebilir 
seviyededir. F3 modelinde dış yüzey konikleşmesinin 
artması ve iç yüzey konikleşmesinin %29,3 oranında 
azalmasıyla birlikte, her iki yüzeydeki konikleşme 
değerleri arasında bir denge kurulduğu söylenebilir. 
Diğer alternatif tasarımlar için konikleşme değerleri 
konikleşme limiti 0,1 mm’nin altında seyrettiği için kabul 
edilebilir seviyededir. Tüm bulgular ve değerlendirmeler 
ışığında dört farklı fin geometrisi arasından akış ve 
termomekanik başarımı en etkin olan tasarımın F3 
modeli olduğu görülmektedir.  

 
5. Sonuç 
 

Bu çalışmada, ağır hizmet araçlarında kullanılan 
havalandırmalı fren diskinin; farklı havalandırma fin 
geometrileri için akış ve termomekanik başarımları 
sayısal olarak incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikli olarak 
konvansiyonel finli fren diski geometrisine alternatifi 
olan fin geometrileri uygulanarak komponent 
seviyesinde akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
analizler sonucunda havalandırma kanallarındaki hız ve 
ısı atım dağılımları, havalandırma kanallarına ait giriş 
debileri, havalandırma kanallarındaki ve toplam ısı 
transfer oranları karşılaştırmalı olarak elde edilmiştir. 
Sayısal çalışmanın ikinci aşamasındaki termomekanik 
analizlerde, her bir fren diski modelinin zamana bağlı 
termal ve çalışma yükleri altında havalandırma 
kanallarındaki ve abs ringi bağlantı deliklerindeki 
maksimum gerilme dağılımları, iç ve dış sürtünme 
yüzeylerindeki maksimum konikleşme değerleri 
hesaplanmıştır. Sayısal analiz sonuçları 

değerlendirilerek akış ve termomekanik başarım 
açısından en uygun havalandırma fin profiline sahip 
fren diski (F3) belirlenmiştir.   
 
Havalandırmalı fren disklerinde havalandırma 
kanallarında gerçekleştirilecek geometrik değişiklerle; 
kütlesel debide %47,9 ve toplam ısı transferi 
karakteristiğinde %33 oranında iyileştirme 
sağlanabileceği görülmüştür. Ayrıca kabul edilebilir 
orandaki konikleşme değeri ile fren diskinde %3,6 
oranında ağırlık indirgemesiyle beraber havalandırma 
kanallarındaki gerilme değerlerinde %36,3’e varan bir 
iyileşme sergilenebilmektedir.  
 
Simülasyon yazılımlarının başarımı ne kadar yüksek 
olursa olsun, sayısal sonuçlarının güvenilirliğinin 
fiziksek deneylerle doğrulanması gerekmektedir. Bu 
nedenle bu çalışma kapsamında komponent 
seviyesinde önerilen simülasyon sistematiğinin 
komponent seviyesinde gerçekleştirilecek dinamometre 
deneyleri ile doğrulanması önerilmektedir. Doğrulanan 
simülasyon modeli yeni ürün devreye alma 
çalışmalarında bir tasarım aracı olarak kullanılabilir ve 
prototip üretimi ve fiziksel deney tekrarlarının 
azaltılmasında fayda sağlayabilecektir. 
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A comparative investigation of the wear behavior of reduced graphene 
oxide filled UHMWPE composite under dry and water environments 

İndirgenmiş grafen oksit katkılı UHMWPE kompozitin kuru ve sulu 
ortamlarda aşınma davranışlarının karşılaştırılması 

Alime Çolak1a, Ferda Mindivan2a,b, Meryem Göktaş3a,c 
a 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 11230, Bilecik, Türkiye 

b 
 E-mail: alime_colak@hotmail.com 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 11230, Bilecik, Türkiye 
E-mail: ferda.mindivan@bilecik.edu.tr 

c 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,

 
Meslek Yüksekokulu, Metalurji Programı, 11230, Bilecik, Türkiye 

 E-mail: meryem.go
 

ktas@bilecik.edu.tr 

Özet 

Bu çalışmada, katkısız ultra yüksek moleküler ağırlıklı 
polietilen (UHMWPE) ile ağırlıkça % 0,5 indirgenmiş grafen 
oksit (CRGO) katkılı kompozitin (CRGO/UHMWPE) kuru 
ve saf su ortamlarında aşınma davranışları incelenmiştir. 
Morfolojik incelemeler CRGO dolgusunun polimer 
matriksde homojen dağıldığını ve matriks dolgu 
etkileşiminin sağlandığını göstermiştir. Kompozit örneğinin 
sürtünme katsayısı ve aşınma oranı hem kuru hem de saf 
su ortamlarında CRGO ilavesi ile azalmıştır. Kuru aşınma 
ortamında kompozit örneğinde plastik deformasyon ve 
yorulma aşınması baskınken, saf su ortamında adheziv 
aşınma izleri görünmüştür. 

Anahtar kelimeler: UHMWPE kompozit, İndirgenmiş 
grafen oksit, Sürtünme, Aşınma mekanizmaları. 

Abstract 

In this work, wear behaviors of pure ultra-high molecular 
weight polyethylene (UHMWPE) and composite 
(CRGO/UHMWPE) filled with 0.5 wt.% reduced graphene 
oxide (CRGO) under dry and distilled water environments 
were studied. Morphological investigations indicated that 
CRGO were dispersed almost uniformly in polymeric 
matrix and existed a good interaction between filler and 
matrix. The coefficient of friction and wear rate of 
composite sample decreased under both dry and distilled 
water conditions by the addition of CRGO filler. Plastic 
deformation and fatigue wear were dominant for the 
composite sample under dry sliding but adhesive wear 
tracs were observed under distilled water conditions.  

Keywords: UHMWPE composite, Reduced graphene 
oxide, Friction, Wear mechanisms. 

1. Giriş

Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE), 
kimyasal inertlik, mükemmel darbe dayanımı ve diğer 
termoplastiklere göre düşük sürtünme katsayısı gibi üstün 
performans ve özelliklere sahip ticari polimerlerden biridir 
[1]. Kalça ve diz protezlerinde vazgeçilmez olan UHMWPE 
eklem yerlerindeki sıvı ortamlarda destek, hareket ve yatak 

görevi yapmaktadır [2]. Ancak UHMWPE’ nin düşük yüzey 
sertliği ve elastik modülü nedeniyle uzun süreli işlemlerde 
aşınma sorunu ile karşılaşılmaktadır [1]. UHMWPE aşınma 
ürünleri Şekil 1’ de görüldüğü gibi   vücutta enfeksiyona 
veya kemik erimesine neden olan hücre oluşumuna neden 
olmaktadır. Aynı zamanda düşük biyouyumluluğu 
iltihaplanmalara sebep olmakta ve düşük akma 
mukavemeti implantların ömrünü sınırlamaktadır [3]. Bu 
yüzden yapılan araştırmalarda UHMWPE’ nin özelliklerini 
iyileştirmek için organik ve inorganik dolgu elemanları 
kullanılmış ancak henüz arzu edilen özellikler elde 
edilememiştir [4].  Bu çalışmada düşük yoğunluğu, 
yağlayıcı özelliği ve mükemmel mekanik özellikleri ile 
dikkat çeken grafen, dolgu maddesi olarak kullanılmıştır. 
Kuru ve sulu ortamda yapılan aşınma deney sonuçları 
grafen katkısının sürtünme katsayısını ve aşınma oranını 
azalttığını göstermiştir. 

Şekil 1. UHMWPE esaslı kalça implantların ömrünü 
sınırlayan mekanik, tribolojik ve biyolojik özellikler [3]. 

2. Yöntem ve Karakterizasyon

Hummers metoduna göre hazırlanan grafen oksit (GO) [5] 
tozundan kimyasal indirgeme yöntemi ile indirgenmiş 
grafen oksit (CRGO) elde edilmiştir. İndirgeme elemanı 
olarak c vitamini kullanılmıştır. CRGO hazırlamak için 1 g 
GO 500 mL saf suda ultrasonik prob yardımıyla 
dağıtılmıştır. Hazırlanan GO süspansiyonunun amonyak ile 
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pH’ sı ~10’ a ayarlanmıştır. 1g c vitamini süspansiyona 
eklenerek 12 saat 98°C’ de geri soğutucu altında 
karıştırılmıştır. Karışım süzülüp, birkaç kez saf su ile 
yıkanmıştır ve 65°C’ de 12 saat kurutulmuştur [5]. Ağırlıkça 
% 0.5 CRGO içeren UHMWPE esaslı kompozit 
(CRGO/UHMWPE) önce kolloidal karıştırma ardından 10 
MPa basınç altında, 185°C’ de 30 dakika süre ile 
preslenerek hazırlanmıştır. XRD ölçümleri Cu Kα 
(λ:1,5404) radyasyon kaynaklı PAN analytical, Empyrean 
marka cihaz ile yapılmıştır. Ölçüm değerleri 2θ°=5°-40º 
tarama aralığında ve 2º/dk’ lık tarama hızında elde 
edilmiştir. FTIR analizi 400-4000 cm

-1
 dalga sayısı

aralığında Pelkin-Elmer Spectrum-One cihazı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. UHMWPE ve kompozitin aşınma yüzey 
görüntüleri SEM, Supra 40VP, Zeiss cihazı ile 
incelenmiştir. Kompozit yapısının elementel analizi enerji 
dağılım X-ışınları spektroskopisi (EDS) ile incelenmiştir. 
Aşınma testi kuru ve sulu ortam koşulları altında, ileri-geri 
aşınma test cihazı kullanılarak, 1.7 mm s

-1
 kayma hızında,

10 mm çapındaki bir Al2O3 topu karşı malzeme olarak 
kullanılarak, 5 N' lik sabit bir yük altında ve kayma 
mesafesi 50 m seçilerek gerçekleştirilmiştir. Kuru ortamda 
yapılan testte ortam sıcaklığı yaklaşık 25 ° C ve bağıl nem 
yaklaşık %30 ± 5 olarak ölçülmüştür. Profilometre (SJ400) 
yardımı ile aşınma oranları, örneklerin yüzeylerinde oluşan 
aşınma izlerinin genişliği ve derinliği analiz edilerek 
hesaplanmıştır. Aşınma testlerinin ardından, Al2O3 karşı 
malzeme yüzeyleri aşınma mekanizmalarını açıklamak için 
optik mikroskop ile incelenmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma

UHMWPE ve CRGO/UHMWPE kompozitin XRD 
difraktogramları Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’ de görüldüğü 
gibi UHMWPE’ nin orthorombik yapısını yansıtan 2θ°=21,5 
derecede (110) ve   2θ°=23,8 derecede (200) düzlemlerine 
ait pikler saf polimer için belirlenmiştir [6].  Ağırlıkça %0,5 
CRGO içeren kompozit örneğinin ise hemen hemen aynı 
derece ve düzlemlerde görülen piklerin şiddetinin büyük 
ölçüde azaldığı görülmüştür. Ahmet vd. UHMWPE/ yüksek 
yoğunluklu polietilen karışımına takviye elemanı olarak 
polietilen glikol ve hidroksi apatiti ilave ettikleri 
çalışmalarında, üretilen kompozitlerin saf UHMWPE’ nin 
XRD difraktogramı ile karşılaştırdıklarında   bu çalışma ile 
benzer şekilde pik şiddetlerinin azaldığını rapor etmişlerdir. 
Bu sonucu matriksin kristal yapısının modifiye olması ile 
açıklamışlardır [7]. Bahrami vd.’ nin yaptıkları 
UHMWPE/GO nanokompozitin termomekanik özelliklerini 
inceledikleri çalışmalarında da bu çalışmaya benzer 
şekilde kompozitlerin kristal pikleri dışında başka bir pikin 
difraktogramda görülmemesini GO’ nun matriksde 
homojen şekilde dağılmasına, tabakaların tamamen 
eksfoliye olmasına atfetmişlerdir [8]. Yine benzer şekilde 
Pang vd.’ nin yaptıkları GO dolgulu UHMWPE kompozitin 
aşınma özelliklerini inceledikleri çalışmalarında 
difraktogramda GO’ ya ait bir pikin olmamasını GO’ nun 
yapıda tamamen dağıldığını   ve grafene ait düzenli 
yapının ortadan kalktığını rapor etmişlerdir [4]. Sonuç 
olarak bu çalışmada CRGO ilavesinin polimerin kristal 
yapısını değiştirdiği ve difraktogramda ilave bir pikin 
gözlenmemiş olması da dolgunun matriksde homojen 
dağıldığını göstermektedir. 

Şekil 2. UHMWPE ve kompozitin XRD difraktogramı. 

UHMWPE ve CRGO/UHMWPE kompozit örneğinin FTIR 
spektrumu Şekil 3’de verilmiştir.   UHMWPE’ nin FTIR 
spektrumunda 2915-2848 cm

-1 
dalga sayısında gözlenen

iki keskin pik CH gerilim titreşimine aittir [9]. 1463 cm
-1
 ve

718 cm
-1

 dalga sayılarında görülen CH2 eğilme ve
sallanma titreşimlerine atfedilmektedir [10-11]. Kompozitin 
FTIR spektrumuna bakıldığında yukarıda UHMWPE için 
verilen dalga sayılarında ki gerilme titreşimlerinin ve 1093 
ve 1020 cm

-1 
dalga sayılarında diğer karbon bağlarına ait

(C-O-C) piklerin şiddetinde artış olduğu görülmüştür [12]. 
Bu durum CRGO’ nun UHMWPE’ nin moleküler yapısı 
üzerinde etkisi olduğunu yani dolgu-matriks etkileşiminin 
sağlandığını göstermiştir.  

Şekil 3. UHMWPE ve kompozitin FTIR spektrumu. 

Şekil 4 kompozit örneğinin aşınma öncesi SEM yüzey 
görüntüsünü göstermektedir. Kompozit yüzeyi yapının 
kristalliğini yansıtmaktadır [12]. Ayrıca oksijen içermeyen 
polimer matrikse oksijen içeren CRGO’ nun dağılımının 
ayırt edilmesi için EDS haritalama analizi kullanılmış ve 
analiz sonucu Şekil 5’de gösterilmiştir. Şekil 5’de yeşil renk 
ile gösterilen resim oksijen elementinin matrikste homojen 
dağılımını göstermektedir. Bu sonuçlar XRD analiz 
sonuçları ile de uyum içerisindedir. 
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Şekil 4. Kompozit örneğinin SEM yüzey görüntüsü. 

Şekil 5. Kompozit örneğinin EDS haritalama analizi 

UHMWPE’ nin kuru ve saf su ortamlarında yapılan aşınma 
test sonuçlarından elde edilen sürtünme katsayısı ve 
aşınma oranları değerleri Çizelge 1’ de verilmiştir. Katkısız 
polimerin kuru ve sulu ortam koşullarında sürtünme 
katsayısı ve aşınma oranı değerleri karşılaştırıldığında saf 
suyun yağlayıcı etkisinden dolayı sürtünme katsayısı ve 
aşınma oranı değerleri kuru ortam koşullarına göre 
azalmıştır [13]. UHMWPE’ nin aşınma sonrası düşük ve 
yüksek büyütmede yüzey görüntüleri kuru ve saf su 
ortamlarında Şekil 6 ve 7’de sırasıyla verilmiştir. Düşük 
büyütmede kuru ortamda aşınma izi sulu ortama göre 
daha küçüktür. Yüksek büyütmede aşınma yüzey 
görüntüleri incelendiğinde ise, kuru ortamda yorulma 
aşınmasını gösteren çatlaklar mevcuttur. Sulu ortamda ise 
aşınma debrisleri ve bu debrislerin üçüncü bir aşındırıcı 
olarak davranması sonucunda yorulma aşınmasını 
gösteren kuru ortama göre daha uzamış bir çatlak 
mevcuttur.  Chang vd. UHMWPE’ in sulu ortamda 
yaptıkları aşınma testi sonucunda aşınma yüzeyinde 
oluşan ince su filminin ortaya çıkan debrislerden ve çok 
miktarda aspiritelerden dolayı zarar gördüğünü, bu yüzden 
sürtünme katsayısının azaldığını rapor etmişlerdir [14]. 
Ancak Guezmil vd. UHMWPE’ in tribolojik özelliklerini 
inceledikleri çalışmalarında oluşan debrislerin karşı 
malzemeye taşınmasından dolayı test sırasında oluşan 
çatlaklara ortaya çıkan debrislerin yerleştiği ve bu 
sonuçların kuru aşınmada ortaya çıkan sıcaklık artışı ile 
oluşan plastik deformasyon ile de ilgisi olduğunu aşınma 
bölgesi görüntüleri ile de göstermişlerdir [15]. Bu 
çalışmada saf su ortamında kompozit örneğinin daha fazla 
yorulma aşınmasına uğradığını gösteren çatlağın 
büyüklüğü, test sırasında örnek üzerinde saf su filminin 

zarar görmesinden ziyade, aşınma testi sırasında karşı 
malzemeye yapışan debrislerin oluşan çatlağa 
dolmasından kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir. 
Çünkü bu çalışmada saf suyun yağlayıcı etkisi sürtünme 
katsayısını azaltmıştır. Plastik deformasyon izleri ise saf su 
ortamında yapılan testte oldukça az görünmesine rağmen 
kuru ortamda daha fazla plastik deformasyon izleri 
mevcuttur. Bu durum suyun sürtünme sırasında oluşan 
ısıyı engellemesinden kaynaklanmaktadır. 

Çizelge 1 UHMWPE’ nin farklı ortamlarda sürtünme 
katsayısı ve aşınma oranları değerleri. 

Şekil 6. UHMWPE’ nin kuru ortamda aşınma yüzey 
görüntüsü. 

Şekil 7. UHMWPE’ nin sulu ortamda aşınma yüzey 
görüntüsü. 
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Kompozit örneğinin kuru ve saf su ortamında yapılan 
aşınma test sonuçları Çizelge 2’ de, SEM ile çekilen 
aşınma yüzey görüntüleri Şekil 8 ve 9’ da karşı 
malzemenin optik mikroskop ile çekilen yüzey görüntüleri 
ise sırasıyla Şekil 10 ve 11’ de verilmiştir. Kompozit 
örneğinin kuru ortamda sürtünme katsayısı ve aşınma 
oranı değerleri saf su ortamında yapılan aşınma deney 
sonuçları ile karşılaştırıldığında Çizelge 2’ den görüldüğü 
gibi azalmıştır. Bu durum hem grafenin hem de saf su 
ortamının yağlayıcı etkisinden kaynaklanmaktadır [13].   

Çizelge 2 Kompozit örneğinin sürtünme katsayısı ve 
aşınma oranı değerleri. 

Ayrıca aşınma sonrası yüzey görüntüleri sulu ortamda 
aşınma iz genişliğinin kuru ortama göre büyük oranda 
azaldığını göstermektedir. Yüksek büyütmeli görüntülere 
bakıldığında kuru ortamda yorulma aşınmasını gösteren 
(Şekil 8) ciddi plastik deformasyon izleri mevcuttur. Sulu 
ortamda ise yorulma aşınmasını gösteren izlerin azaldığı 
ancak adheziv aşınma izlerinin de oluştuğu Şekil 9’ dan 
görünmektedir. Bu durum grafen ilavesinin kompozitin 
aşınma sonuçları ve mekanizması üzerinde büyük bir etki 
yarattığını göstermektedir. Sürtünme katsayısında ve 
aşınma oranında görülen ciddi azalma ve SEM 
görüntülerinde görülen yorulma aşınmasında ki azalma 
hem grafenin hem de saf su ortamının yağlayıcı 
özelliğinden kaynaklanmaktadır [13]. 

Şekil 8. Kompozit örneğinin kuru ortam aşınma yüzey 
görüntüsü. 

Şekil 9. Kompozit örneğinin sulu ortamda aşınma yüzey 
görüntüsü. 

Kuru ortamda yapılan aşınma testi sonucunda karşı 
malzeme yüzeyine yapışan parçaların (Şekil 10) sulu 
ortama göre (Şekil 11) çok daha fazla olduğu optik 
mikroskop görüntülerinden anlaşılmaktadır. Bu görüntüler 
kuru ortamda daha şiddetli plastik deformasyona sebep 
olan aşınmanın gerçekleştiğini kanıtlamıştır. 

Şekil 10. Kompozit örneğinin kuru ortamda aşınma sonucu 
karşı malzemenin optik mikroskop görüntüsü. 

Şekil 11. Kompozit örneğinin sulu ortamda aşınma sonucu 
karşı malzemenin optik mikroskop görüntüsü. 
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Sonuçlar 

Katkısız UHMWPE ve CRGO/UHMWPE kompozitin kuru 
ve saf su ortamlarında aşınma davranışlarını incelemek 
için yapılan bu çalışma sonucunda aşağıda sıralanan 
sonuçlar elde edilmiştir. 

 XRD analiz sonuçları, CRGO ilavesinin
UHMWPE’ nin kristal yapısını değiştirdiği ve
polimer matriksde homojen dağıldığını
göstermiştir.

 FTIR analizi ile CRGO’ nun UHMWPE’ nin
moleküler yapısını etkilediği yani dolgu-matriks
etkileşiminin sağlandığı sonucu ortaya çıkmıştır.

 Kompozit örneğinin aşınma öncesi SEM yüzey
görüntüsünü ile yapının kristalliği ve CRGO’ nun
dağılımının gözlenmesi için kullanılan EDS
haritalama analizi ile de oksijen içeren dolgunun
matriksde homojen dağılımı açıkça gözlenmiştir.

 CRGO içeren kompozitin sulu ortamda
gerçekleştirilen aşınma testi sonucunda en düşük
sürtünme katsayısı, aşınma oranı değerleri ve
aşınma iz genişliği görüntüsü elde edilmiştir. Bu
duruma hem grafenin hem suyun yağlayıcı etkisi
sebep olmuştur.

 Kompozit örneğinin aşınma sonrası yüzey
görüntüleri kuru ortamda yorulma aşınmasını
gösteren ciddi plastik deformasyon izlerini açıkça
göstermiştir. Sulu ortamda ise aşınma
mekanizması adheziv aşınmaya dönüşmüştür.

 Kompozit örneğinin kuru ortamda aşınma sonrası
karşı malzemede görülen kalıntı miktarının sulu
ortama göre oldukça fazla olması aşınma test
sonuçları ile birbirini desteklemiştir.
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Abstract
 
In this study, the effects of die and tool design on life of 
cold forging dies were investigated. Simufact.forming 
was used as finite element modeling software to 
examine material flow and the level of stresses 
generated on the dies during cold forging of M8x21.5 
special fasteners. According to the initial simulations, it 
was seen that the maximum principal stresses acting in 
the fourth forging stage were above the die material 
static limit. After employing different tool designs, a 
significant decrease in maximum principal stresses 
from about 900 MPa to 400 MPa was achieved. The 
designed tools and dies in this study were used in serial 
production up to number of 260.000 bolts.  The 
production was completed without any failure of dies 
and tools which was predicted by the simulations. 
 
Keywords: Cold forging, tool and stage design, finite 

element modelling 
 

1. Introduction 
 
Cold forging is the one of the mass production 
processes based on plastic deformation of materials at 
room temperature. Near-net shape products with high 
structural integrity can be obtained by cold forging 
without conducting any secondary machining operation 
[1]. As the geometry of the products to be cold forged 
becomes complex, the press force required for forming 
generally increases leading to decrease in fatigue life 
performance of the dies. Therefore, forging stage and 
tool designs becomes more crucial in cold forging for 
production of complex-shaped products. Improvements 
in forging stage and tool designs based on trial-and-
error method leads to significant time and cost loss. 
Numerical simulations are employed to avoid trial-and-
error so that the final form can be obtained in a faster 
and economical manner [2]. With numerical studies, 
material flow as well as stresses acting on dies and 
possible damage locations can be detected prior to 
production [3]. In addition, it was shown that tensile 
stresses on the dies could be reduced by employing the 
shrink fitting procedure [4]. In another study, it was 
shown that carbon fiber material could be used as 
stress ring material in cold forging leading to better 
fatigue performance [5] 
 
In this study, forging stage and die & tool designs of 
cold forged M8x1.25x21.5 bolt was examined to 
maximize tool and die life. Finite element simulations 
were carried out to reveal the material flows of each 
forging stage. In addition, different die systems were 
investigated based on stresses acting on the dies to 
obtain the highest fatigue life. 
 
 
 
 

2. Sample 
 
M8x1.25x21.5 bolts were cold-forged at Norm Cıvata, 
Turkey. The technical drawing of the fastener was 
given in Figure 1. 23MnB4 low carbon alloy steel was 
used in production. Spheroidizing heat treatment was 
applied to materials before cold forging in order to 
increase forgeability by increasing ductility and to 
decrease forces required to plastically deform the 
material. After cold forging, fasteners were heat treated 
to obtain desired mechanical properties, as defined by 
the standards. 
 

 
 

Fig. 1  2D technical drawing of the product. 

 

3. Finite Element Modelling 
 
3.1. Stage Design 

 
The cold forging process was designed and modelled in 
five forging stages. Simulations were carried out using 
Simufact.forming finite element software. The material 
model and the friction coefficients, obtained from the 
previous production experiments, were used in the 
simulations. The first four stations were simulated in 
2D, and the fifth stage was modelled in 3D due to 
symmetry conditions (Figure 2). For the stage design, 
rigid dies were used and workpiece was modelled as 
elastic-plastic material. Quad and hex type mesh were 
used in 2D and 3D models, respectively. The effective 
plastic strain distribution of the each five stages can be 
seen in Figure 3. 
 

 
Fig. 2 a) 2D axisymmetric, b) 3D models. 
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Fig. 3 Distribution of effective plastic strain on forging stages. 

 
3.2. Tool Design 

 
After finalizing the stage designs, the stresses acting on 
the dies were investigated to observe the level of 
stresses. Considering the stage designs, it was 
identified that the dies of fourth stage would experience 
significant stresses, due to significant loading required 
to obtain the final shape (Figure 4). Therefore, moving 
and stationary dies were modelled and investigated 
separately. The insert die material was chosen as WC-
Co cermet having high compressive strength with 
limited tensile strength and H13 tool steel was used for 
the ring. Shrink-fitting was introduced in the models to 
increase the resistance of the dies particularly under 
tensile stresses. The forging process was carried out by 
making 3D modelling of the fourth stage moving die 
geometries. The minimum and maximum principal 
stresses observed in the moving die were given in 
Figure 5. Based on the principal stresses, it was found 
that the stresses at the inner edge of the insert was 
higher than the static yield strength of the die material. 
Therefore, in order to reduce the stresses at the inner 
edge region of the insert, the dies were split in order to 
eliminate stress concentration (Figure 6). Owing to 
revised design, the maximum principal stresses were 
decreased from about 900 MPa to 400 MPa so that 
better fatigue performance of the moving dies can be 
expected (Figure 7). 

 
Fig. 4 Schematic representation of the fourth stage. 

 

 
Fig. 5 Moving die; minimum and maximum principal stresses. 

 

 

 
 

Fig. 6 Schematic representation of the moving design of fourth 
stage; (a) Current design, (b) Split design. Part 1 and Part 2 

are the split moving dies. 

 

 
Fig. 7 Revised tool design; minimum and maximum principal 

stresses. 
After the simulations of the moving dies, the stationary 
dies were also modelled with the same procedure 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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defined for the moving dies. The minimum and 
maximum principal stresses obtained for the stationary 
dies can be seen in Figure 8. The stress levels 
obtained for the dies were below the yield point for both 
in tension and compression. Therefore, no revision was 
required for the stationary dies. 
 

 
 

 
 

Fig. 8 Stationary die; minimum and maximum principal 
stresses. 

 

Based on the finite element modelling, both moving and 
stationary dies were examined and required 
improvements were conducted. After confirming the 
designs of the dies and tools, the M8x1.25x21.5 bolts 
were produced by cold forging. The stage designs and 
final product can be seen in Figure 9. The cold forging 
of 260.000 products were carried out and the 
production was completed without any failure of the 
dies. 

 
Fig. 9 Stage designs and final product obtained from the 

production. 
 

4. Conclusions 
 
In this study, modeling of die designs for M8x1.25x21.5 
bolt was investigated and finite element simulations 
were carried out to maximize the tool life. After the 
initial insert design leading to very high tensile stresses, 
the die design was improved by splitting to eliminate 
stress concentration. After confirming the lower stress 
levels for revised design by finite element simulations, 
cold forging was carried out for 260.000 products and 
no failure of the tools was observed. Therefore, it can 
be concluded that instead of try-and-error approach 
which is not only time consuming but also costly, 

numeric simulations can be preferred to reduce the 
time-to-production duration and cost of the new 
products. 
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Abstract 
 
The present paper should be considered as a study of 
the application of Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR) for surface clay characterization. 
The application of surface clay materials for water 
treatment, oil adsorption, excipients or as active using 
in drugs has largely increased these recent years. The 
surface clay material presents hydroxyl groups, which 
can link very easily water molecules. These hydroxyl 
groups can react with organic groups and by their 
vibration in the infra-red region, FTIR can be easily 
used as a technical method for surface clay 
characterization. In this paper, the basic clay mineral 
specimens (bentonite, sepiolite, kaolinite and perlite) 
were examined and shows the chemical compositions 
of the clay where Al-oxide and silica oxide are present 
in major quantity. 

Keywords: Clay Materials; FTIR Spectroscopy, 

Characterization, Surface Clays; Hydroxyls 

1. Introduction 
 
Clays are hydrous aluminosilicates commonly defined 
as minerals forming colloid fraction of soils, sediments, 
rocks and water  and may consist of mixtures of fine 
grained clay minerals and clay-sized crystals of other 
minerals such as quartz, carbonate and metal oxides. 
Clay materials have structures arranged in layers and 
are categorized by these different layered structures [1-
3]. Clay materials fall under various types like 
pyrophyllite - talc, smectites - bentonite, mica - illite, 
kaolinite, serpentine, vermiculite and sepiolite [4]. 
Figure 1 shows the structure of a typical clay. The 
chemistry which occurs on the surfaces of clay gives 
them high flexibility in adsorption processes. Surface 
chemistry includes the structure, ion exchange 
capacity, specific surface area, mechanical-chemical 
stability, water-holding capacity and surface reactivity 
that affect the physical and chemical properties of clay 
minerals [5]. Generally, these clay materials are 
naturally used as they are without being chemically 
modified. Synthetic or natural clay minerals are an 
important, abundant and low-cost material class with 
unique swelling, intercalation, and ion-exchange 
properties [6]. 

The important roles of clays in natural environments, 
the structure of crystal structure, mineralogy and 
surface chemistry are important for useful 
environmental and industrial applications. The 
pioneering work of Ross, in 1927, [7] Hendricks and 
Fry, in 1930, and Pauling, in 1930 [8,9] introduced the 
crystallinity in the structures of clay minerals. The 
majority of clay minerals consist of layers of silicates 

and phyllosilicates, including silica and alumina layers. 
These groups can be subdivided according to the type 
of layer structure. Clays consist of a interconnected 
silicates sheet combined with a second sheet like 
grouping of metallic atoms, oxygen, and hydroxyl 
Elmoubarki et al., [10]. The basic structural units are 
divided into silica sheets and brucite or gibbsite sheets 
[11]. The 1:1 clay mineral type consists of one 
tetrahedral sheet and one octahedral sheet [12]. 
Octahedrons consist of two hydroxyl ion planes, 
typically octahedral, which extend to the plane of a 
magnesium or aluminum ions coordinated by the 
hydroxyl plates. These octahedrons are also arranged 
in a hexagonal pattern which called octahedral sheets. 
The 2:1 (three layer) layer lattice silicates consist of two 
silica tetrahedral sheets between which is an 
octahedral sheet. The 2:1 clay minerals include the 
mica and smectite groups, which are the most 
abundant among the clay minerals. The serpentine and 
mica group is subdivided on the basis of dioctahedral 
and trioctahedral type. The phyllosilicate surfaces 
contain two basic types, i.e., siloxane surface and 
hydroxyl surface. 2:1 clay minerals (e.g., smectite 
group minerals) contain only siloxane surfaces, while 
the 1:1 clay minerals (e.g., kaolinite group minerals) 
contain both types’ surfaces [5-12]. 

Bentonite consists essentially of hydrous magnesium-
calcium aluminum silicate called montmorillonite, a clay 
mineral of the smectite group. It is highly colloidal and 
plastic clays composed of very fine particles, which 
produced by in situ devitrification of volcanic ash. 
Bentonite and montmorillonite have similar mineral 
properties. Bentonite has an excessive negative charge 
in its cage and is characterized by a three-layer 
structure with two silicate layers covering an aluminate 
layer. This occurs as a result of the partial replacement 
of tetravalent Si with trivalent Al that leads to the 
replacement of trivalent Al with divalent Ca. The ideal 
mineral formula for bentonite is 
(OH)4(Al2Fe4Mg4)Si8O20H2O [14,15]. 

Sepiolite, (Si12O30Mg8(OH)4(H2O)4.8H2O) with as unit 
cell formula is a natural hydrated magnesium silicate 
clay mineral and structurally formed by an alternation of 
blocks and tunnels growing up in the fiber direction (c-
axis) [16,17]. Its structure is quite different from that of 
smectites. Each structure is built up of two tetrahedral 
silicate layers “in sandwich” with a central magnesia 
layer, in a way similar to that which occurs in other 2:1 
silicates, although the discontinuity of silica layers 
leading to these structural tunnels in sepiolite. This 
arrangement determines that silanol groups (Si–OH) 
are present at the border of each block at the outer 
surface of the silicate. These silanol groups, together 
with the water molecules coordinated to the Mg ions at 
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the borders of the structural blocks, are the main active 
centers for adsorption [18]. 

Kaolinite, Al2Si2O5(OH)4 with the chemical formula is a 
naturally occurring inorganic polymer with a layer 
structure consisting of siloxane and gibbsite-like layers. 
The siloxane layer consists of SiO4 tetrahedron bonded 
in a hexagonal array. The bases of the tetrahedra are 
approximately coplanar and the apical oxygen atoms 
are linked to a second layer containing aluminum ions 
and OH groups (the gibbsite-type layer). Kaolinite is a 
dioctahedral 1:1 phyllosilicate formed by superposition 
of silicon tetrahedral sheets and aluminum octahedral 
layers. Adjacent layers are linked by van der Waals 
forces and hydrogen bonds. This interlayer induces 
limited access to the interlamellar aluminol groups (Al-
OH) which can be used for grafting reactions. The most 
reactive functional groups in kaolinite are hydroxyl 
groups which may be involved in ion exchange 
processes as well as many chemical reactions. Kaolin 
with a wide range of applications especially in paper 
filling and coating pigment is an important industrial 
material. It is used as an expander in aqueous based 
paints and inks, is a functional additive in polymers and 
is the main component in ceramics [19, 20]. 

Perlite is a commonly light gray, glassy volcanic rock 
with rhyolitic composition and 2 to 5% combined water. 
Chemically, perlite ore consists of SiO2, Al2O3, and 
lesser amounts of several metal oxides (sodium, 
potassium, iron, calcium, and magnesium). It contains 
70-75% SiO2 which is chemically inert in many 
environments, and is therefore the perfect filter aids 
and fillers in various processes and materials. Perlite is 
basically the mineral obsidian. Perlite mineral deposits 
exist in many countries around the world, but the 
expanding product is only available in countries with 
commercial expansion plants. The production of perlite 
around the world is that in descending order of 
production, Turkey, Greece, and The United States, 
41%, 26%, %18, respectively. When looked around the 
world, the reserve of perlite is more in Turkey. The 
amount of perlite reserve is considerably higher than 
the world; show us that it can contribute substantially to 
the economy of Turkey. World perlite reserves are 
estimated to be around 8 billion tons and 5.7 billion tons 
of it exist in Turkey corresponding to more than about 
70% of the world reserves [21].  

The new method based on the absorption of infrared 
radiation by minerals was developed from the middle of 
the last century for clay minerals [22]. However 
quantitative infrared spectrometry has not been widely 
applied in geology for many decades, as quantitatively 
accurate analysis of minerals routinely become 
possible only in the last decades [23]. Analytical 
accuracy now reached a certain level, where very fine 
changes in the clay’s structure could be detected. The 
use of FTIR spectroscopy in the study of clay minerals 

has been historically undertaken by XRD to support 
mineral identification. However, the OH stretching 
vibrations, v (OH) of layer silicates have been shown to 

be sensitive to changes in the cations in the tetrahedral 
and especially, octahedral sites, and also the interlayer. 
Other useful applications of FTIR spectroscopy include 
the intercalation of these minerals with organic 
molecules [24]. 

2. Materials and Methods 

2.1. Clays 

The clay mineral specimens (bentonite, sepiolite, 
kaolinite and perlite) were examined by FTIR-
spectroscopy. The bentonite was obtained from 
Reşadiye (Turkey).  The chemical composition of the 
bentonite is % 60.22 SiO2, 17.8 % Al2O3, 3.14 % Na2O, 
2.52 % Fe2O3, 3.39 % CaO, 1.12 % K2O, 2.22 % MgO 
and 7.45 % loss ignition. The CEC of the bentonite was 
76 meq/100 g [25]. 

The sepiolite sample was obtained from 
Sivrihisar/Eskişehir region. The chemical composition 
of sepiolite clay obtained by X-ray florescence (XRF) is 
49 % SiO2, 24 % MgO, 0.02% Na2O, 0.02 % SO3, and 
26.18% loss ignition. The CEC of the sepiolite was 6.62 
meq/100 g.  

The kaolinite sample was obtained from Güzelyurt 
(Aksaray, Turkey). The cation exchange capacity of 
kaolinite was determined as 13meq/100g by the 
ammonium acetate method. The chemical composition 
of this clay obtained by X-ray florescence (XRF) is 
53.00% SiO2, 26.71% Al2O3, 0.62% Na2O, 0.37% 
Fe2O3, 0.57% CaO, 1.39% K2O, 0.28% MgO and 
17.20% loss ignition [15]. 

The perlite samples were obtained from Cumaovası 
Perlite Processing Plants of Etibank (İzmir, Turkey). 
The chemical composition of the perlite is 71-75 % 
SiO2, 12.5-18 % Al2O3, 2-4 % Na2O, 0.1-1.5 % Fe2O3, 
0.5-2 % CaO, 4-5 % K2O, 0.03-0.2 % MgO. The cation 
exchange capacities (CEC) of the perlite was 37.20 
meq/100 g) [26]. 

Clay samples were treated before using in the 
experiments in order to obtain a uniform size sample of 
solid follows: the suspension containing 10 g L

−1
 clay 

was mechanically stirred for 24 h, after waiting for 
about a couple of min the supernatant suspension was 
filtered through filter paper. The solid sample was dried 
at 105 

◦
C for 24 h, ground then sieved by 150 μm sieve. 

The particles under 75 μm are used in further 
experiments. 
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Figure 1. Structure of a typical clay material [13] 

 

2.2. DRIFT Spectroscopy 

FTIR analysis was performed using a Perkin Elmer 100 
FTIR spectrometer to determine absorption peak 
values. Infrared instruments measure the vibration 
spectrum of a sample by passing infrared radiation 
through it and recording the extent to which the 
wavelengths are absorbed. Since the amount of 
absorbed energy is a function of the number of 
molecules present, the infrared device provides both 
qualitative and quantitative information. The recorded 
spectrum is a plot of the transmittance of the sample 
versus the frequency (or wavelength) of the radiation. 
This spectrum is a fundamental property of the 
molecule and can be used both to characterize the 
sample and to determine its concentration. 
 
The FTIR spectra of the clays were recorded in a 
Perkin Elmer 100 FTIR spectrometer in the range of  
4000 to 400 cm

−1
 wavelength using the DRIFT (Diffuse 

Reflectance Infrared Fourier Transform) technique. 
FTIR spectrometer equipped with DTGS (Deuterated 
Tri Glycine Sulfate) detector, it is of interest to use 
detectors working at room temperature. A spectrum of 
the clay was obtained using KBr dilution, and finely 
powdered KBr was used as reference. For each sample 
64 scans were obtained at a resolution of 4 cm

-1
 with a 

transmission mode. The DRIFT does not require any 
sample preparation. Approximately 3 weight % ground 
clay was dispersed in 100 mg oven dried spectroscopic 
grade KBr with a refractive index of 1.559 and a particle 
size of 5-20 μm. Reflected radiation was collected at 
~50% efficiency. Background KBr spectra were 
obtained and spectra ratioed to the background. The 
diffuse reflectance accessory used was designed 
exclusively for Perkin Elmer 100 FTIR spectrometer.  It 

includes two four-position sample slides and eight 
sample cups. The cup (3 mm deep, 6 mm in diameter) 
accommodates powdery samples mixed with KBr using 
an agate mortar and pestle in 1-3 % concentration. 
Clays and KBr were heated in the oven overnight at 
150°C to minimize the water adsorbed on KBr and the 
clay sample. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

FTIR-spectroscopy allows to obtain the necessary 
information about individual minerals, noncrystalline 
admixtures and to simultaneously determine the 
presence of organic matter. The absorption of infrared 
radiation by clay minerals depends critically on atomic 
mass, and the length, strength and force constants of 
inter-atomic bonds in the structures of these minerals. It 
is also controlled by the constraints of the general 
symmetry of the unit cell, and the local site symmetry of 
each atom within the unit cell. The absorption of 
infrared radiation is also strongly influenced by a 
number of crystal patterns and the size and shape of 
the mineral particles.  In general, the constituent units 
of clay minerals include hydroxyl groups, tetrahedral 
silicate/aluminate anions, octahedral metal cations, and 
interlayer cations. The large broad bands between 
3000 and 3750 cm

-1
 are due the presence of O-H 

stretching in silanol groups and water. Metal-O-H 
bending modes occur in the 600-950 cm

-1
 region. Si-O 

and Al-O stretching modes are found in the 700-1200 
cm

-1
 range. Si-O and Al-O bending modes dominate the 

150-600 cm
-1

. Lattice vibrational modes in the far-IR 
range (33 to 333 cm

-1
) are related to the interlayer 

cations. All silicas present an intense peak related to 
siloxane-stretching in siloxane group at 1100 cm

-1
, and 

a
 
band assigned to Si-O stretching frequency of silanol 
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group at 900 cm
-1

 [27]. These peaks were illustrated in 
Table 1: absorption bands of clay samples. 

FTIR studies of these solids help in the identification of 
various forms of the minerals present in the clay. The 
combined vibrations are noteworthy due to the 
presence of various compounds.  Nevertheless, 
observed bands (in the range, 4000–400 cm

–1
) have 

been tentatively assigned. Clay contains four different 
types of water molecules: (i) hygroscopic, (ii) zeolitic, 
(iii) bound and (iv) hydroxyl water [28].  

Table 1. Important IR bands of clay along with 

their possible assignments. 

Band (cm
–1

) Assignments 

3750-3000 cm
-1

 
Al---O–H stretching 

3660  cm
-1

 
Al---O–H (inter-
octahedral) 

3520 ± 200 cm
-1

 
H–O–H stretching  

1650 cm
-1

 
H–O–H stretching  

1020 cm
-1

 
Si–O–Si, Si–O 
stretching  

900-850 cm
-1

 
Al---O–H stretching  

1400 cm
-1

 and 525 
cm

-1
 

Si–O stretching, Si–
O–Al stretching 

3718 – 3680 cm
-1

 
(Al, Mg)---O–H. 

1250-800 cm
-1

 
Si–O– (Mg, Al) 
stretching  

790-750 cm
-1

 
Si–O stretching, Si–
O–Al stretching 

630 cm
-1

 
Si–O stretching, Si–
O–Al stretching 

540-420 cm
-1

 
Si–O stretching, Si–
O–Fe stretching  

 

The FTIR spectrum of clays presented in Figure 2 
reveals the bands belonging to bentonite: the 
broadband at 3620 cm

–1
 is due to Al(Mg)–O–H 

stretching indicative of montmorillonite-rich smectite 
clay. Peaks at 3410 cm

-1
 is due to H–O–H stretching 

(for H2O) H-OH bonds located in water molecule 
cations. The band at 1635 cm

-1
 belongs to the 

stretching vibration of the H-O-H bending. The 
shoulders and broadness of the –OH bands are mainly 
due to contributions of several structural –OH groups 
occurring in smectite [29]. In this spectrum also the 
bands at 840, 980, 1030 and 1277 cm

-1
 which can be 

probably attributed to Si-O vibrations of other silicates, 
such as kaolinite or/and illite present in the samples as 

impurities can be seen. The bands near 470, 525, and 
685 cm

-1
 are assigned to the hydroxyl bending 

vibrations of water and stretching vibration of the 
structural hydroxyl group of smectites, respectively. The 
band at 470 cm

-1
 was from Si-O-Si groups of the 

tetrahedral sheets. The band at 525 cm
-1

 was from Si-
O-Al (where Al is an octahedral cation), in the bentonite 
[25]. 

The bands in the IR spectrum of the sepiolite (Figure 2) 
may be summarized as follows: the band of the triple 
bridge group Mg3OH band at 3725–3565 cm

-1
 

characterized by weak bonding strength is ascribed to 
the presence of OH groups in the octahedral sheet and 
the OH stretching vibration in the external surface of 
sepiolite. On the other hand, the 3230 and 1660 cm

-1
 

bands are respectively assigned to the OH stretching, 
representing the zeolitic water in the channels and 
bound water coordinated to magnesium in the 
octahedral sheet. The band at 1452 cm

-1
 developed 

due to the hydroxyl bending vibration again reflects the 
presence of bound water. The Si–O coordination bands 
at 1213 and 1090 cm

-1
 represent the stretching of Si–O 

in the Si–O–Si groups of the tetrahedral sheet. The 
lattice vibrations at 442 cm

-1
 arising from the Si–O–Mg 

of the octahedral–tetrahedral linkage and at 655 cm
−1

,
 

Mg3OH-bending [30]. 

The spectrum in Figure 2 demonstrates kaolinite clay.  
The triclinic layer structure of kaolinite reveals four well 
resolved (-OH) bands in IR spectrum. Three of these 
bands are assigned to the stretching vibrations of 
surface hydroxyl groups (3650, 3670, and 3690 cm

−1
) 

while the fourth (3620 cm
−1

) is attributed to the 
vibrations of inner hydroxyl groups. The typically broad 
OH-stretching band at 3620 cm

-1
, which is an average 

envelope for wide range of Al-Al-OH and Al-Mg-OH 
environments in the highly substituted and distorted 
structure of montmorillonite. This band occurs close to 
the inner OH groups in kaolinite, but can be 
distinguished by its much greater breadth. Bands due 
to ν(AlFeOH) at 2925 and at 2850 cm

−1
 are typical of 

Fe bearing kaolinites. The OH deformation bands of 
kaolinite are situated at 1635 cm

-1
 (Al-Al-OH) and 1035 

cm
-1

 (Al-Mg- OH). Supporting bands at 535 (Si-O) and 
465 cm

-1
 (Si-O) are diagnostic for kaolinite, too [15].  

The FTIR spectra of the perlite (Figure 2) show 
absorption bands at 455, 770 and 1070 cm

-1
, being 

characteristically of amorphous silica and a broad band 
ranging between 2870, 2995 and 3550 cm

-1
 due to 

surface hydroxyl groups. The changes in the intensity 
of the latter absorption band could explain the effect 
brought about by each treatment on the –OH groups of 
the perlite. The band at 3760 cm

-1
 forms, as a result of 

OH- stretching vibration of the silonal (Si-OH) groups. 
The band at 1070 cm

-1 
represents the stretching of Si-O 

in the Si-O-Si groups of the tetrahedral sheets. The 
band at 1634 cm

-1
 is attributed to the hydroxyl bonding 

vibrations because of bound water. The absorption 
bands at 455 cm

-1
 and 789 cm

-1
 are characteristics of 

amorphous silica arising from Si-O vibrations. A broad 
band ranging between 3200 and 3700 cm

-1
 is due to 

surface hydroxyls. The band at 3760 cm
-1

 forms, as a 
result of OH- stretching vibration of the silonal (Si-OH) 
groups. The band at 1070 cm

-1 
represents the 

stretching of Si-O in the Si-O-Si groups of the 
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tetrahedral sheets. The band at 1634 cm
-1

 is attributed 
to the hydroxyl bonding vibrations because of bound 
water. The asymmetric stretching vibrations of Si–O–Si 
bridges were observed at 1180cm

-1
. The peak at 985 

cm
-1

 indicates the presence of Si–O–Al bonds [26,31]. 

 

Figure 2. FTIR spectrum of the clay samples 

4. CONCLUSION 

About the hydration characteristics, interlayer cations 
and moisture content in the clays vibrational 
spectroscopic investigations yield useful information.  In 
addition, it is a useful tool to study changes in the Si-O 
vibrations resulting from changes crystal symmetry due 
to swelling. FTIR spectroscopy is a very sensitive 
technique provides information on the chemical 
composition of the analyzed material, applied to the 
study of clays. The splitting of the band indicates 
presence of more than one type of hydroxyl bonds, due 
to their different absorption frequencies. The absorption 
bands present in the spectrum those are relevant to 
each bond types and necessary for the identification of 
the clay minerals. 

Different absorption bands in clay minerals constituents 
of the interlayer space in middle infrared spectra (400-
4000 cm

-1
) are related to the tetrahedral, octahedral 

layer. Clay contains four different types of water 
molecules: (i) hygroscopic, (ii) zeolitic, (iii) bound and 
(iv) hydroxyl water. When considered a spectroscopy of 
clays, which are absorbed the energy at particular wave 
numbers. The band included spectral bands of clays: 
stretching bands of structural hydroxyl groups (around 
3600 cm

-1
), broad stretching band of water ( around 

3400 cm
-1

), deformation band of water (around 1650 
cm

-1
), band of Si-O stretching (around 1000 cm

-1
), 

deformation bands of Al-Al-OH vibration (around 900 
cm

-1
), deformation bands of Al-Mg-OH vibration ( 

around 850 cm
-1

), Si-O stretching band of silica ( 
around 800 cm

-1
), coupled out-of-plane vibration band 

of Al-O and Si-O (around 625 cm
-1

) and deformation 
bands Al-O-Si, Si-O-Si, respectively (around 525 cm

-1
 

and 470 cm
-1

).  

The sample preparation protocol based on their DRIFT-
FTIR spectra which eliminates the effect of adsorbed 
water, makes the objective comparison of different clay 
minerals possible. For different clay minerals, the 

extents of band areas of O-H and Si-O stretching in 
spectrum is also characteristic. Characteristic 
absorption bands are used during qualitative 
identification of clay minerals and their components, 
which could help fingerprinting clay minerals in natural 
mixtures. On the basis of these developments, it seems 
reasonable to increase the application of infrared 
spectrometry in the analysis of clays in many areas of 
industry and also revisiting samples already analyzed 
with other traditional analytical techniques. 
Methodology could potentially be quite beneficial for the 
analysis of core samples and could make it more cost-
effective and less time-consuming. 
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Abstract 
 
Inverse gas chromatography (IGC) has been used to 
measure the surface adsorption of some probes (n-
alkanes on a series (n-C6 to n-C9) on ZSM-5 zeolite. 

The dispersive component of the surface energy ( d

S ), 

and the acid/base character of zeolite surface were 
estimated by using the retention time of different non-
polar probes at infinite dilution region. Dispersive 
component of the surface energy of zeolite and the 
acid/base character were calculated between 290 and 

320 °C. The specific free energy of adsorption ( spG ), 

the specific enthalpy of adsorption ( spH ), and the 

specific entropy of adsorption (
spS ) of polar probes 

on zeolite were determined. 
spG were correlated with 

the donor and modified acceptor numbers of the probes 
to quantify the acidic KA and the basic KD parameters of 
the zeolite surface. The surface functional groups were 
determined by Fourier transforms infrared spectra 
(FTIR). The morphology and surface functional groups 
of the materials have been analyzed with the aid of 
scanning electron microscopy (SEM) images. The 
morphology and surface functional groups of the 
materials have been analysed with the aid of X-ray 

diffraction (XRD). The pore properties including the 

Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area, pore 
volume, pore size distribution and average pore 
diameter of the zeolite was determined by physical 
adsorption of N2 at -196

o
C. 

Keywords: Inverse gas chromatography, Surface 

properties, ZSM-5 zeolite, Zeolite characterization.  

1. Introduction 
 
Zeolites are a large group of minerals that belongs to 
the class of silicates and have different chemical 
composition, framework and properties. The term 
“zeolite” was introduced in 1765 by Swedish 
mineralogist Axel Frederik Cronstedt. The name comes 
from Greek and means “boiling stones”. Zeolites have 
the ability to accumulate so-called “zeolite water” in the 
internal channels. This water can be removed as a 
result of heating and then re-absorbed or replaced by 
other substances [1,2]. Zeolites are microporous, 
crystalline aluminosilicate minerals. They are divided 
into natural (e.g. mordenite, clinoptilolite, chabazite, 
analcime) and synthetic. There are known more than 
40 natural zeolites, and synthesize more than 100. The 
most popular synthetic zeolites are zeolite type A, X, Y 
[3]. Zeolites are crystalline aluminosilicates containing 
pores and cavities of molecular dimension. The primary 
structural units of zeolites are the tetrahedral of silicon 
and aluminum. The framework contains well organized 

and regular system of channels and cages. Inside 
these voids are water molecules and small cations 
which compensate the negative framework charge and 
can be easily exchanged by other ions. In these solids 
dominate adsorption of molecules that fit snugly inside 
the pores and exclude molecules that are too large. 
Thus, zeolites act as sieves on a molecular scale and 
belong to the family of molecular sieves [4]. They are 
very good matrices for hosting nano-sized particles 
because of large variety of crystalline structures with 
different pore sizes and shapes. Zeolites can absorb 
large amounts of molecules both in the gas and in liquid 
phases. Moreover, they are nontoxic and have good 
thermal and chemical stability. Due to this, they 
became very popular in different areas of chemical 
research and are widely used in industrial, agricultural, 
environmental and biological technology. They are 
applied for water purification, gas drying, and 
separation of mixtures of different compounds. ZSM-5 
is one of the more important zeolites due to its high 
number of industrial applications, mainly in the field of 
acid catalysis [5,6]. It is a synthetic zeolite of medium 
pore size, and its structure and properties have been 
widely studied and are well known. The crystalline 
structure consists of two sets of channels: a set of 
straight channels (elliptical cross-section of about 
5.7x5.1 A°) and another set of sinusoidal channels 
(circular cross-section of about 5.4 A° diameter) [7]. 

Inverse Gas Chromatography (IGC) was applied for the 
examination of surface properties of the 
aluminosilicates at the different conditions (humidity). 
IGC is the extension of conventional gas 
chromatography [8,9]. The word “inverse” means that 
the examined material is placed in the chromatographic 
column and its properties are determined based on the 
retention behavior of carefully selected test 
compounds. Dispersive properties of the surface may 
be studied by means of IGC. 

In the IGC the molecular sieve zeolite to be 
characterized is used as the stationary phase, and a 
solute with well-known properties is injected as a probe. 
Several thermodynamic quantities, including surface 
energy, can thus be derived from the retention volume 
of probe passing through the column filled with zeolites. 
This work was thus undertaken in order to investigate 
how IGC could be applied in estimating dispersive 
components of surface energies of ZSM-5 zeolite. 
Another purpose was to determine the variation in 
adsorption thermodynamic parameters of some 
hydrocarbons on zeolite minerals. The structural 
properties of ZSM-5 zeolite were analyzed, N2-sorption, 
SEM and FTIR techniques.  

2. Materials and Methods 
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2.1. Materials 

ZSM-5 zeolite (CBV28014, SiO2/Al2O3 mole ratio=280) 
was directly supplied in the ammonium form by Zeolyst 
International. For the IGC analysis, the polar probes 
used were n-hexane n-heptane, n-octane, n-nonane. 
Properties were taken from literature of the probes [10]. 
These probes are commonly used for solid surface 
characterizations by IGC method. The chromatographic 
experiments were performed with Agilent 7890 gas 
chromatography equipped with a flame ionization 
detector (FID). A vacuum pump was used for packing 
the solids into the columns. High purity nitrogen was 
used as the carrier gas with a flow rate of about 40 
mL/min. The flow rate of carrier gas was corrected for 
pressure drop and temperature change in the column 
using James-Martin gas compressibility factor. A 
stainless steel column (2.00 m long, 5.35 mm I.D.) 
previously washed with methanol and acetone was 
packed with zeolite powders. The two ends of the 
column were plugged with silane-treated glass wool. 
Measurements were carried out in the temperature 
range of 290-320 °C. The column was stabilized 
overnight in stream of nitrogen at 350

 
°C. The dead 

volumes of the columns were determined by injecting 
methane. At least three replicate determinations were 
used in averaging the net retention volume (VN). 

Surface area, pore volume and pore size distribution 
was determined using an automatic adsorption 
instrument at 77 K (Quantachrome, Autosorb 1C). The 
FTIR spectra of zeolite were recorded on a Perkin 
Elmer 100 FTIR spectrometer in the 4000 to 400 cm

-1
 

wave number range using DRIFT (Diffuse Reflectance 
Infrared Fourier Transform) technique. A spectrum of 
the zeolite was obtained using KBr dilution and finely 
powdered KBr as reference. Scanning electron 
microscopy (SEM) observation of the ZSM-5 was done 
by a Jeol JSM-5600 LV (Tokyo, Japan). Prior to SEM 
observation, all samples were coated with a thin layer 
of gold using a Polaron SC7620 (Quorum Technologies 
Ltd., East Sussex, UK). The XRD patterns were 
recorded X-Ray Diffraction Pan analytical Empyrean 
technique using CuKα wavelength λ = 1.541 Å with 
angle range 2θ = 5-60˚. 

2.2. Calculations 

IGC is used to study the surface free energy and acid–

base properties of solids; the study is generally 

performed in the area of infinite dilution where the 

interactions between the adsorbed probe molecules are 

negligible. IGC provides an excellent method to 

measure the surface energy of rough and porous 

powders [11]. The surface energy is the result of the 

unbalanced molecular forces at the surface of the solid. 

It can be considered to be formed by two different 

contributions: dispersive and specific [12]. The retention 

time of a series of homologous n-alkanes is used to 

determine the dispersive component of the surface free 

energy ( d

S ) of ZSM-5 zeolite. In IGC literature, d

S  is 

commonly determined from the following equation, 

which was introduced by Lavielle and Schultz [10]. 

 2/12/1 ).(.).(2 d

L

d

SN aNRTLnV  C             (1)      

    

Here, R, is the gas constant, T, is the absolute column 
temperature (K), a, is the molecular surface area 
coated with a kind of adsorbed alkane, N, is the 

Avogadro’s number, 
dγL

 , is the dispersive component 

of the surface free energy of the probe, C is a constant 
and VN is the net retention volume of the n-alkane 
probe. The net retention volume (VN) is calculated using 
the equation below [13]: 
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Here, tA is the retention time of the probe, while to is the 
retention time of the probe which has no interaction 
with the solid in the column (marker). Pi and Po are, 
respectively, the inlet and outlet pressures of the carrier 
gas, while the T/To ratio is used in order to get the value 
of the flow rate at the column temperature (T) from the 
measurement of the flow rate at ambient temperature 
(To). The flow rate of the carrier gas measured at the 
column outlet and at ambient temperature is expressed 
as Fo.  

The values of KA and KD were calculated using 

Equation (3) [14]: 

DA

sp

K
AN

DN
K

AN

H






                           (3)        

      

Here, ΔH
sp

 is the specific component of the adsorption 
enthalpy and the KA and KD parameters define acid and 
base constants of the analyzed surface, respectively, 
AN

*
 shows the acceptor number of the adsorbed probe 

while DN shows the donor number. The KA and KD 
values can be calculated with the aid of probes which 
have acidic, basic, and amphoteric properties. 
According to the above equation, representing the 
(ΔH

sp
/AN*) versus (DN/AN*), one gets KA as the slope 

and KD as the intercept. Finally, KD/KA is known as SC. 
According to the values obtained from these 
parameters, it is accepted that SC ≤ 0.9 means the 
surface is acidic, SC ≥ 1.1 means basic, and if it is 
between 0.9 and 1.1, the surface is amphoteric [15]. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The chromatographic peaks were symmetric and had 
maxima that were independent of the amount injected. 
It is assumed that the adsorption occurs in the Henry's 
law region (at zero surface coverage) where lateral 
interactions between the adsorbates at the surface can 
be neglected. The net retention volumes, VN, were 
obtained from the maxima of the chromatographic 
peaks and the dead time volume Eq. (2). 

The dispersive component of the surface free 

energy,
d

S , was determined by injection of a 
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homologous series of n-alkanes having between 6 and 
9 carbon atoms. One of the most commonly measured 
parameters for the description of the energy situation 
on the surface of a solid is the surface energy. The 
surface energy can affect, e.g. catalytic activity or the 
strength of particle-particle interaction. The dispersive 
components of zeolite at experimental temperatures 

were calculated from Eq. (1), (Fig. 1). The obtained 
d

S  

values for zeolite were ranged from 45.8 mJ.m
−2

 at 
290°C, 38 mJ.m

−2
 at 300°C, 31.4 mJ.m

−2
 at 310°C, and 

32.6 mJ.m
−2

 at 320°C. The variation of d

S calculated as 

a function of temperature. It was observed that 
d

S values decrease with temperature.  

 

Figure 1. The )ln( NVRT –   2/1
. d

La   graphs for ZSM-5 

zeolite  

Polar probes were used for the investigation of acid-
base nature of the surfaces. The free energy of the 
acid-base interactions of polar probes with the 

samples,
SPG , was calculated. Table 1 shows the 

free energy of the specific interactions between the 
sample and polar probes at different temperatures. It 

was observed that; the
SPG  value decreases the 

temperature increases. The lowest 
SPG  was 

observed with the acidic DCM solvent. It can be 
observed that for zeolite, probes with large DN number 

(such as THF and acetone) show higher 
SPG  values, 

which suggest that the surface of ZSM-5 is acidic. 
Since DN and AN

*
 are expressed in the same units, the 

high 
spG value for the probe high 

ANDN /  

indicates that the adsorption sites are partly acidic. 
Benzene does not conform to this sequence, as 
commonly seen in the literature [16]. This is probably 
because of the fact that benzene is a very weak base 
and, therefore, its interaction with protons is weak as 
compared to the interaction of  -electrons of benzene 

ring with Na
+
 ions. Very low values can be observed for 

TCM, implying that although the adsorption mechanism 
of this molecule is considered as a combined 
mechanism, the porosity is much more important than 
the chemical surface groups because the specific 
contribution. 

The values of the specific enthalpy of adsorption, 
SPH and the specific entropy of adsorption, SPS  

computed by varying TGSP /  against T/1  are 

presented in Table 1. By plotting 
 ANH SP /  

versus
ANDN / , according to Eq. 3 

AK  and DK  

can be obtained from the slope and the intercept, 

respectively (Figure 2). The values of 
AK  and DK  for 

zeolite are found to be 1.45 and 0.24. According to the 

values obtained from
DK /

AK = 0.16 is reflected the 

surface of zeolite is acidic. 
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Figure 2. Plots of  ANH SP /  versus ANDN /  for the 

adsorption of organic probes on zeolite. 

Figure 3 shows the FTIR spectrum of the zeolite 
sample. The hydroxyl vibrations can be observed in the 
4000-3000 cm

-1
 spectral region, and the crystal 

structure in the 1500-400 cm
-1

 region. The near –IR 
region (4000-3000 cm

-1
) gives valuable information on 

the nature or origin of different types of OH groups. The 
spectra of ZSM-5 exhibit a band at 1398 cm

-1
 which is 

typical of ammonium ions. The bands that appear at 
1225, 1102, 795 and 447 cm

-1
 and the characteristic 

strong doublet at 550-560 cm
-1

 confirms the symmetric 
and asymmetric Si-O-Si or Si-O-Al bonds. The strong 
absorption band in the region 1000-1200 cm

-1
 has been 

assigned to the internal vibration of SiO4, AlO4 
tetrahedra for ZSM-5, and also for silica and quartz. 
The band around 1084 cm

-1
 is attributed to the internal 

asymmetric stretching vibration of Si-O-T linkage and is 
observed to shift towards higher wavenumbers with 
increasing Si/Al ratio of the zeolite. This shift is due to 
the slightly lower mass of aluminum as compared to 
that of silicon [17]. 
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Table 1. The variation of ΔG
sp

 with temperature, and ΔH
sp

 and ΔS
sp

 values of polar probes on zeolite 

                                                -G
sp

  (kJ/mol) -H 
sp

 

(kJ/mol) 

-S
sp

10
3
  

(kJ/mol.K) 

T(°C ) 290°C 300°C  310°C 320°C   

Benzene -0.94 -0.90 -1.01 -1.44 18.29 33.40 

Acetone 6.52 5.59 5.67 5.47 45.50 68.90 

DCM  3.65 3.42 3.52 3.08 24.78 36.80 

TCM -1.89 -1.69 -2.07 -2.49 54.62 97.80 

THF  10.15 6.63 6.12 6.60 114.10 183.60 

 
The band near 795 cm-1 is assigned to the symmetric 
stretching of the external linkages, and the strong band 
near 550 cm-1 is attributed to the double five-ring lattice 
vibration of the external linkages. The absorbance at 
around 450 cm-1 is due to the T-O bending vibrations 
of the SiO4 and AlO4 internal tetrahedral. The 
absorption bands around 550 and 450 cm

-1
 are 

characteristic of the ZSM-5 crystalline structure. Bands 
at 3552, 3582, 3600 and 3662 cm

-1
 were assigned to 

the silanol groups (Si-OH-Al) situated in different 
crystallographic positions. Bands at 3728 and 3773 cm

-

1
 were assigned to Al-OH and Si-OH groups’ presents 

in the aluminosilicate structure [18,19].  

400100016002200280034004000

Wavenumber, (cm
-1

)

%
T

 

Figure 3. FTIR spectrum of the ZSM-5 zeolite. 

Figure 4A shows adsorption-desorption isotherms of N2 
at 77 K. According to the International Union of Pure 
and Applied Chemistry (IUPAC) classification the type 
of isotherms has a tendency towards a composite of 
types I and IV, which indicates that zeolite is containing 
micropores and mesopores. Type I isotherms with an 
almost horizontal plateau at higher relative pressures, 
indicating highly microporous materials with a narrow 
pore size distribution. The desorption branch of the 
isotherm show small hysteresis loop which reveal a low 
development of meso- and macroporosity).  

Figure 4B shows the pore size distribution (PSD) of the 
zeolite obtained using the Density Functional Theory 
(DFT) method. Zeolite exhibit two peaks around 7-20 

A° and 20-65 A°. It appears that zeolite include 
micropores and mesopores. Specific surface area has 
been obtained from the Brunauer-Emmett-Teller (BET) 
equation in the relative pressure range from 0.01 to 
0.15. Mesopore area and mesopore volume have been 
obtained from the t-plot analysis. Table 2 gives these 
obtained values for the studied zeolite sample. 
According to the BET theory, the constant C (Table 2) 
is related exponentially to the enthalpy (heat) of 
adsorption in the first adsorbed layer. However, it is 
now recognized that the C value does not provide a 
quantitative measure of the enthalpy of adsorption but 
merely indicates the magnitude of the adsorbent-
adsorbate interaction energy. A high value of C (>100) 
is associated with a high interaction energy and 
therefore with a sample of high surface energy. This 
energy can be analyzed and quantified by the 
interaction of different organic vapors with the sample 
at infinite dilution by means of IGC [20]. 
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Figure 4A. N2 adsorption-desorption isotherms at 77 K 
for the zeolite 
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Figure 4B. The corresponding pore size distribution for 
the zeolite. 

Table 2. Specific surface area and pore characteristics 

of the zeolite 

 

XRD analysis is an effective technology to identify the 
crystalline structures of the zeolites. XRD patterns 
values for ZSM-5 (MFI structure) is given in Figure 5, 
which agrees well with those reported in the literature. 
A strong diffraction peak near 2θ=5–10° and 21–25°, 
corresponding to the crystalline of zeolite. [21-23]. The 
peaks at 2θ = 7.9°, 8.9°, 23.3°, 24.5°, and 26.8° which 
correspond to the planes (101), (200), (301), (501), 
(303), and (503), respectively, were associated with the 
ZSM-5 (MFI) framework [24]. The two small peaks 
determining aluminum content in the zeolite framework 
were also detected at 2θ of 42.0–45.0°. 
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 Figure 5. X-Ray Diffraction of Zeolite ZSM-5 

To investigate the surface morphology at the micron 
level, SEM observations were carried out in the ZSM-5 
(Fig. 6). The electron micrographs show convincingly 
that the size and morphology of the crystals depend on 
the Si/Al molar ratio. 

 

Figure 6. SEM image of ZSM-5 zeolite 

4. CONCLUSION 

In this study, showed that IGC is a powerful analytical 
technique very useful for studying the surface 
properties of ZSM-5 zeolite and for monitoring 
adsorption processes. Surface information on 
adsorption was obtained from the temperature variation 
of the partition coefficients for probes at zero coverage. 
The dispersive component of free energy of adsorption 

d

S  probably was related to structural heterogeneities 

on the lateral surfaces, as well as to the channels and 
pores present at 290–320 °C. The experimental results 

indicate that 
d

S  values of studied materials gradually 

decreased with increasing column temperature which is 
consistent with the fundamental concept of Gibbs free 
energy. 

The values of KA and KD indicated that zeolite surface is 
acidic. In order to be able to better identify the nature of 
the zeolite surface, analysis techniques, such as BET 
FTIR, XRD and SEM were also applied. Overall, the 
results showed that IGC is an effective method to 
characterize the zeolite surface properties especially 
when combined with additional techniques such as 
BET, FTIR, XRD and SEM analysis. Surface properties 
of the ZSM-5 zeolite are highly important in their 
application for catalysis in industry.  

The BET specific surface area of the ZSM-5 zeolite is 
high because of has higher Si/Al molar ratio (SiO2/Al2O3 
mole ratio=280). FTIR spectra also show that the active 
zeolite catalyst contain some extra-framework 
octahedral aluminium in addition to the normal 
tetrahedral framework aluminium. This is in support of 
the 3660 cm

-1
 broad band observed in the FTIR spectra 

assigned to hydroxyl groups associated with extra-
lattice aluminium. 
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Özet 
 
Yapılan bu çalışmada, manuel olarak 50 mm çapında 
ve 100 mm yüksekliğinde şekillendirilen tuğla örnekleri 
kullanılmıştır. Üretilen örneklerde katkı malzemesi 
olarak nano-silis ilavesi kullanılmış olup, şekillendirilen 
örnekler laboratuvar tipi elektrikli fırında 700 

o
C, 800 

o
C 

ve 900 
o
C’de olmak üzere üç farklı sıcaklıkta 

sinterlenmiştir. Sinterlenen örnekler üzerinde Arşimet 
prensibine göre; su emme, porozite, birim hacim ağırlık 
ve görünür yoğunluk gibi fiziksel değerler ile mekanik 
özelliklerde biri olan basınç dayanım değerleri elde 
edilmiştir. Sonuç olarak, artan sinterleme sıcaklığı ve 
nano-silis ilavelerinin genelde elde edilen değerleri 
arttırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte sadece 900 
o
C’de sinterlenen örneklerde, nano-silis katkılı 

örneklerin referans tuğlalardan daha yüksek basınç 
dayanım değerlerine sahip oldukları gözlenmiştir.   
 
Anahtar kelimeler: Nano-silis, tuğla, sinterleme. 

 
Abstract 
 
In this study, 50 mm diameter and 100 mm height 
manual shaped brick samples were used. The Nano-
silica additive was used as the additive material in the 
produced samples and the shaped samples were 
sintered in three different temperatures at 700 

o
C, 800 

o
C and 900 

o
C in laboratory type electric oven. Sintered 

samples on the basis of Archimedes principle; physical 
properties such as water absorption, porosity, unit 
weight and apparent density are obtained. Then 
compressive strengths of the samples, one of the 
mechanical properties, values were obtained. As a 
result, increasing sintering temperature and Nano-silica 
additions were found to increase the values generally 
obtained. However, in the samples sintered only at 900 
o
C, it was observed that Nano-silica added samples 

had higher compressive strength values than the 
reference bricks. 
 
Keywords: Nano-silica, brick, sintering. 

 

1. Giriş 
 
Kil malzemesi geçmişten günümüze kadar gelişen 
süreçte devamlı bir ihtiyaç malzemesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kil kavramı genellikle doğal koloidal ve 
sulu inorganik maddeler olarak tanımlanmaktadır [1]. 
Kil, su ilave edildiğinde plastiklik özelliği kazanan bir 
malzemedir ve ihtiva ettiği mineraller nedeniyle esasen 
alüminyum hidrosilikatlardır [2]. 
 

Kilin hammadde olarak kullanıldığı tuğla üretim 
prosesinde tuğlaların şekillendirilmesi, kurutulması ve 
pişirilmesi nihai malzeme üzerinde önemli rol 
oynamaktadır [3]. Killerin hammadde olarak kullanıldığı 
tuğlaların sahip oldukları özellikler, üretiminde 
kullanılan malzemeler ile doğrudan ilişkilidir. Bu 
nedenle, tuğlaların fiziksel ve kimyasal özellikleri 
bünyesinde bulunan minerallerle alakalıdır ve örnek 
özellikleri ısı yoğunluklarından etkilenmektedir [4]. 
 
Tuğla ile ilgili olarak birçok katkı maddesinin kil 
bünyelere ilave edildiği ve farklı katkı tiplerinin tuğla 
özelliklerinde meydana getirdiği değişimlerin incelendiği 
çalışmalar hali hazırda literatürde mevcuttur. Yapılan 
bu çalışmada ise yüksek SiO2 içeriğine ve oldukça ince 
tane boyutuna sahip olan nao-silis katkısı örneklerin 
üretiminde kullanılmıştır. Bu doğrultuda, manuel olarak 
şekillendirilen ve farklı sıcaklıklarda sinterlenen tuğla 
örneklerinde yeterli inceliğe sahip kaolin kiline ilave 
edilen nano-silis katkılarının örnek özelliklerinde 
meydana getirdiği değişimler incelenmiştir. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Çalışmada Çanakkale-Çan bölgesinden temin edilen 
500 µm incelikteki kaolin kili hammadde olarak 
kullanılmıştır. Nano silis olarak ise HDK-N20 pirojenik 
nano silis kullanılmıştır. Nano-silisin ihtiva ettiği SiO2 

değeri > % 99.8 ve BET yüzey alanı 170-230 m
2
/gr’dır. 

 
Tuğlalar katkısız referans ve ağırlıkça % 0.2 oranında 
nano silis içeren örnekler olmak üzere manuel olarak 
Çizelge 1’de verildiği gibi hazırlanmıştır. Örneklerin 
şekillendirilmesinde her bir örnek 375 gr yaş 
ağırlıklarda 50 mm’lik silindir kalıplarda narinlik oranları 
2 olarak şekilde manuel olarak şekillendirilmiştir. 
Şekillendirilen örnekler laboratuvar tipi etüvde 
değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuş akabinde 
de laboratuvar tipi elektrikli fırınlarda 700, 800 ve 900 
o
C’de ve son sıcaklıklarda bir saat örneklerin 

bekletilmesi ile 2.5 
o
C/dak. pişirme hızlarında 

pişirilmişlerdir. Pişirme işlemlerinin ardından ilgili 
örnekler fiziksel özelliklerinin belirlenmesi için su 
tankına yerleştirilmiştir. Arshimet prensibine göre ve 
ilgili Türk Standartlarına göre örneklerin su emme, 
porozite, birim hacim ağırlık ve görünür yoğunluk 
değerleri belirlenmiştir [5, 6]. Daha sonrada laboratuvar 
tipi çimento presinde ilgili örneklerin basınç dayanım 
değerleri belirlenmiştir. 
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Çizelge 1 Hazırlanan karışımlar ve kullanılan 
malzemeler. 

Seri Kodu Kil (gr) 
Su 
(gr) 

Nano silis 
(%) 

BRM 700 2500 500 - 
BRM 800 2500 500 - 
BRM 900 2500 500 - 
B0.2M 700 2500 500 0.2 
B0.2M 800 2500 500 0.2 
B0.2M 900 2500 500 0.2 

3. Bulgular ve Tartışma

Örneklerden elde edilen bulgulara göre, sinterleme 
sıcaklığının artmasına bağlı olarak örneklerin görünen 
porozite oranlarında artışlar gerçekleştiği gözlenmiştir. 
Referans örneklerde porozite oranları % 30.5 - % % 
32.6 arasında sinterleme sıcaklığına bağlı olarak 
artmıştır. Bununla birlikte nano-silis katkılı örneklerde 
ise yine sinterleme sıcaklığına bağlı olarak porozite 
oranları artmıştır. İlgili örneklerde görünen porozite 
oranları % 31.0 - % % 33.0 arasında değişkenlik 
göstermiştir. Tüm sıcaklıklarda nano-silis katkılı 
örneklerin referans örneklere kıyasla biraz daha fazla 
gözeneklilik oranlarına sahip oldukları Şekil 1’de 
görülebilmektedir.  

Şekil 1. Tuğlaların görünen porozite oranları. 

Tuğla örneklerine ait kızdırma kaybı değerleri dikkate 
alındığında ise sinterleme sıcaklığının artmasına bağlı 
olarak kızdırma kaybı değerlerininde arttığı tespit 
edilmiştir. Referans örneklerde kızdırma kaybı değerleri 
% 8.2 - % 9.4; nano-silis katkılı örneklerde ise % 8.6 - 
% 9.5 arasında değiştiği dikkate alındığında nano-silis 
ilavelerinin bir miktar değerleri arttırdığı görülmüştür. Bu 
sebeple nano-silis katkılı örneklerin bir miktar daha 
fazla gözenekli olmasını açıkladığı düşünülmektedir.

Tuğla örneklerine ait su emme oranları, görünen 
porozite oranları ile benzer özellikler göstermiştir. Genel 
anlamda düşünüldüğünde ise porozite ve su emme 
oranlarının benzer eğilimde olması beklenmektedir. 
Örneklerin su emme oranlarının referans örneklerde 
daha düşük değerlerde olduğu ve bu değerlerin % 18.1 
- % 19.5 arasında değiştiği görülmekle birlikte, nano-
silis ilaveli örneklerde bu değerlerin % 18.4 - % 19.6 
arasında yine sinterleme sıcaklığına paralel olarak 
değiştiği Şekil 2’de gözlenmiştir. Bu veriler dikkate 
alındığında nano-silis ilavelerinin örnek bünyesinde 
gözenekliliği bir miktar arttrımasına paralel olarak su 
emme oranlarının da artış gösterdiği düşünülmektedir. 

Aynı zamanda elde edilen su emme ve prozite oranları 
arasında önemli bir farklılık olmadığıda dikkate 
alınmalıdır. 

Şekil 2. Tuğlaların su emme oranları. 

Şekil 3. Tuğlaların birim hacim ağırlık değerleri. 

Yoğunluk değerlerinin gösterildiği Şekil 3 ve Şekil 4’deki 
veriler incelendiğinde sinterleme sıcaklığının yeterli 
olmadığı düşünülen 700 

o
C’de pişirilen örneklerin birim

hacim ağılrıklarının yüksek seviyerlerde olduğu 
gözlenmiştir. Sinterlenme sıcaklığının artmasına bağlı 
olarak bünyede ergimenin daha yüksek seviyelere 
çıkması neticesinde birim hacim ağırlıkalrın azaldığı, 
900 

o
C’de sinterlenen örneklerde ise yine birim hacim

ağırlık değerlerinin artışa geçtiği gözlenmiştir. 800 ve 
900 

o
C’de sinterlenen örneklerde nano-silis ilavelerinin

birim hacim ağırlık değerlerini arttırdığı görülmüştür. 
Referans örneklerin birim hacim ağırlıkları 1671.1 kg/m

3

– 1688.5 kg/m
3
 arasında; nano-silis katkılı örneklerde

ise 1677.2 kg/m
3
 – 1686.8 kg/m

3
 arasında değişkenlik

göstermiştir. 

Görünür yoğunluk değerleri incelendiğinde ise (Şekil 4) 
sinterleme sıcaklığının artmasına paralel olarak 
yoğunluk değerlerinin arttığı görülmüştür. Aynı 
zamanda karışımlara eklenen nano-silis ilavelerinin 
görünlük yoğunlukları arttırdığı ve tüm sıcaklıklarda 
referans örneklerden daha yoğun bir içyapı oluşturduğu 
ve bu nedenle görünür yoğunlukların arttığı 
düşünülmektedir.  
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Şekil 4. Tuğlaların görünür yoğunluk değerleri. 
 
Tuğla örneklerine ait basınç dayanım değerleri Şekil 
5’de gösterilmiştir. Elde edilen verilere göre beklenildiği 
gibi sinterleme sıcaklığının artması ile birlikte ilgili 
örneklerin basınç dayanımlarında artışlar gözlenmiştir. 
Fakat bu noktada elde edilen artışların önemli 
seviyelerde olmadığı düşünülmektedir. Sinterleme 
sıcaklıkları arasında sadece 900 C’de sinterlenen 
örneklerden elde edilen basınç dayanım değerleri 
referans örneklerden daha yüksek değerlerde 
gerçekleşmiştir. Diğer sıcaklıklarda ise referans 
örneklerin basınç dayanımları biraz daha yüksek 
seviyelerde gerçekleşmiştir. Referans örneklerin basınç 
dayanım değerleri 2.0 MPa – 2.8 MPa arasında; nano-
silis katkılı tuğla örneklerin basınç dayanım değerleri 
ise 1.8 MPa – 2.9 MPa arasında değiştiği görülmüştür. 
Bu noktada nano-silis ilavelerinin sadece 900 

o
C gibi 

yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklere katkı yaptığı 
görülmüştür. 
 

 
 

Şekil 5. Tuğlaların basınç dayanım değerleri. 
 

4. Sonuçlar 
 

Elde edilen bulgulara göre, sinterleme sıcaklığının 
artmasıyla ve nano-silis ilaveleriyle örneklerin görünen 
porozitesi artmıştır. Tüm sıcaklıklarda nano-silis katkılı 
örnekler referans örneklere kıyasla biraz daha fazla 
gözeneklilik oranlarına sahiptir. 
 
Nano-silis ilavelerinin örnek bünyesinde gözenekliliği bir 
miktar arttrımasına paralel olarak su emme oranlarıda 
artış göstermiştir.  
 

Sinterlenme sıcaklığının artmasına bağlı olarak 
bünyede ergimenin daha yüksek seviyelere çıkması 
neticesinde birim hacim ağırlıkların azaldığı, 800 ve 900 

o
C’de sinterlenen örneklerde ise nano-silis ilavelerinin 

ise birim hacim ağırlık değerlerini arttırdığı görülmüştür.  
 
Elde edilen verilere göre sinterleme sıcaklığının artması 
ile birlikte örneklerin basınç dayanımları artmıştır. Fakat 
elde edilen artışların önemli seviyelerde olmadığı 
düşünülmektedir. Sinterleme sıcaklıkları arasında 
sadece 900 C’de sinterlenen nano-silis ilaveli 
örneklerden elde edilen basınç dayanım değerleri 
referans örneklerden daha yüksek değerlerde 
gerçekleşmiştir. Bu noktada kil bünyeye nano-silis 
ilavelerinin sadece 900 

o
C gibi yüksek sıcaklıklarda 

mekanik özellikleri geliştirdiği tespit edilmiştir. 
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Abstract
 
Recently, materials with direct band gap such as III-
Nitrides are a promising candidate in nano-electronic 
and nano-optoelectronic devices operating under high 
power and temperature and high radiation conditions. 
Among these materials, InGaN is widely used in the 
design and grown of solar cells since it has a wide 
range of energy band gap (0.6-3.42 eV). Since solar 
photons are absorbed more by the use of these 
materials in the cells, high efficiency solar cells are 
obtained with respect to conventional III-V group solar 
cells. In this study, the effect of temperature on 
electrical parameters (J, Voc and η) is investigated in 
single junction InxGa1-xN SPC which can be used in 
space applications. Firstly, the In value of the single 
junction InxGa1-xN SPC is optimized to 0.622. 
Accordingly, the energy band gap of In0.622Ga0.738N 
material is found to be 1.37 eV. Then, analytical solar 
cell model is used for the calculation of electrical 
parameters of the single junction In0.622Ga0.738N SPC. 
This modeling includes both the minority and majority 
carriers and the continuity equations based on the 
Poisson equations and the solution of the current 
equations. For these calculations, Fortran programming 
language is used with high data sensitivity. The J, Voc, 
and η values of the single junction In0.622Ga0.738N SPC 
are calculated under the AM0 solar spectrum at 
temperatures of 200-400 K. J Voc, and η values of the 
single junction In0.622Ga0.738N SPC is 49.22 mA/cm

2
, 

0.97 V and 31.25%, respectively, at room temperature. 
According to the results, the current density is 
increased and the open circuit voltage decreases as 
the SPC temperature increases, depending on the 
reduction energy band gap. Accordingly, the efficiency 
of the single junction In0.622Ga0.738N SPC is decreased. 
It is suggested that the single junction solar cell 
designed should be used in the design and grown of 
two or more junction InGaN based solar cell structures. 
 
Keywords: Solar cell, modeling, InGaN, temperature, 

AM0 
 

1. Introduction 
 
The demand for finding alternative sources of energy 
for renewable energy sources is an important issue for 
humanity. Solar photovoltaic cells (SPCs) are generally 
preferred for photovoltaic due to converting solar 
energy into renewable and low-cost electrical energy 
[1,2]. Nowadays, instead of III-V-based SPCs, InxGa1-

xN based SPCs which are resistant to high radiation 
and conditions in the area of interest of space is 
considered to be a potential candidate for space 
application. InxGa1-xN materials have a wide band gap 
ranging from 0.6 eV (InN, in the near IR) to 3.4 eV 
(GaN, in the mid-UV) by depending the In content [3,4]. 

Thus InxGa1-xN can absorb photons from the entire 
solar spectrum. Moreover, InxGa1-xN has interesting 
photovoltaic properties: high sensitivity to radiation, 
high mobility, high absorption coefficient (~10

5
 cm

-1
) 

[5,6]. This means that 1-3  m of thickness for the 

InGaN material is sufficient in order to absorb most of 
the solar radiation and this also reduces global cost [7]. 
 
InGaN can be formed lattice mismatch with subcells 
such as GaN and InN structures SiC and sapphire 
substrates due to it has hexagonal wurtzite structure. 
This results in high density screw dislocations at 
approximately 1x10

9
 cm

-2
. However, InGaN based 

optoelectronic devices are high efficiency and long 
lifetime and thus, high dislocations can be neglected. 
Another important issue is that affecting the efficiency 
of SPCs is the temperature parameter. Therefore, the 
temperature is an important parameter to be 
considered in optimized SPCs. 
 
Basically, the characterization of SPCs is determined 
by two important temperature-dependent parameters: i-
) current density (J) ii-) open circuit voltage (Voc). The 
energy bandgap of the material narrows when the 
temperature of the solar cell increases. Thus, the Jsc of 
solar cell increases since the number of photons 
absorbed from the sun increases. However, the Voc of 
the solar cell decreases due to the narrowing of the 
energy bandgap. The temperature leads to a decrease 
in the conversion efficiency ( ) of the SPCs since the 

reduction in Voc is greater than the increase in Jsc. 
 
In this study, the effect of temperature on the electrical 
performance of single junction InxGa1-xN SPC is 
investigated. Firstly, the In value and energy band gap 
of the single junction InxGa1-xN SPC is determined. 
Then, Electrical parameters such as current density (J), 
open circuit voltage (Voc) and conversion efficiency (η) 
are calculated in the 200-400 K temperature range of 
the SPC designed according to the analytical solar cell 
model. 
 

2. Properties of InxGa1-xN used in 
simulations 
 
Figure 1 shows the single junction InxGa1-xN SPC 
designed for space applications. The electrical and 
optical properties of the InxGa1-xN material vary 
according to the indium (In) composition. Therefore, the 
In content is primarily optimized in the cell design. 
Subsequently, depending on the In content, 
thicknesses and electron and hole concentrations of the 
cell were determined.  The electron and hole 
concentrations of the InxGa1-xN cell are optimized to be 
1.8 × 10

18
–2.3×10

19
 cm

−3
 respectively. 
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n-InGaN               1.2  m 

p-InGaN            0.195  m 

AM0 

Solar Spectrum 

 
Figure 1. The structure of InGaN single solar cells. 

 
In order to be able to calculate the electrical parameters 
of the SPC, the energy band gap (Eg) and absorption 

coefficient () of the material should be determined. 
The energy band gap of the InxGa1-xN material depends 
on several physical parameters, such as In content and 
temperature. According to Vegard law, energy band 
gap of the InxGa1-xN semiconductor material at room 
temperature is expressed as a function of the In content 
[8]: 
 

𝐸𝑔 𝐼𝑛𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝑁 = 𝑥Eg InN +  1 − 𝑥 Eg GaN − b𝑥 1 − 𝑥  

(1) 
 
In Eq. 1, x In content ratio and b bowing parameter is 
0.622 and 1.43 eV respectively. Eg (InN) and Eg (GaN) 
are energy band gap of InN and GaN, respectively. 
 
Absorption coefficient of InxGa1-xN material is defined 
as a function of the energy [9]: 
 

         (2) 
 
where Eg is the bandgap, E the incident photon energy 
and parameters for In0.622Ga0.738N: C=0.5916 and 
D=0.6323.  
 
The band gap of the InxGa1-xN material is affected by 
several physical parameters, such as temperature. The 
energy band range as a function of temperature is 
determined by the Varshni law [10,11], 
 

            (3) 
 
where Eg (0), to the energy band gap of the 
semiconductor structure at 0K, T to the temperature in 
Kelvin, and the α and β to the characteristic coefficients 
of the semiconductor. 
 

3. Results and Discussion 
 
The In value of the single junction InxGa1-xN SPC is 
optimized at 0.622. The In0.622Ga0.738N material energy 
band gap is found to be 1.37 eV using Eq. 1. Firstly, the 
change of the energy band gap with temperature is 
investigated in order to determine the electrical 
parameter of the single junction In0.622Ga0.738N SPC. 
Figure 2 shows that the energy band gap at different 
temperatures. The Eg linearly decreases when the 
temperature of the SPC increases. 
 

 
Figure 2. Energy band gap of In0.622Ga0.738N material at 

different temperatures. 
 

Then, numerical electrical parameters (current density 
(J), open circuit voltage (Voc) and conversion efficiency 
(η)) of single junction In0.622Ga0.738N SPC between 200-
400K are calculated for AM0 solar spectrum and 1-sun. 
These electrical are calculated from the equations 
given in our previous work [12] and by using algorithm 
[13]. The J-V characteristic of the modeling single 
junction In0.622Ga0.738N SPC are given in Figure 3. 
While the current density increases depending on the 
decreasing energy band gap with temperature, the 
open circuit voltage decreases strongly. 
 

 
Figure 3. Current-voltage (J-V) of the single junction 

In0.622Ga0.738N SPC in different temperatures. 
 
Figure 4 shows the temperature-dependent conversion 
of the single junction In0.622Ga0.738N SPC. When the 
temperature increases, it is seen that the conversion 
efficiency of the SPC decreases. This reduction is due 
to a strong decreasing of the open circuit voltage. This 
reduction of the open-circuit voltage depending on 
temperature is associated with decreasing of the 
energy band gap and the large increase of the reverse 
saturation current density [14]. The performances of the 
SCs at 200, 300 and 400 K were summarized in Table 
1 for investigation of high temperature effects on the 
single junction In0.622Ga0.738N SPC. 
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Figure 4. Single junction In0.622Ga0.738N SPC efficiency 
versus temperature. 
 

Table 1. Calculated parameters of single junction 
In0.622Ga0.738N SPC under AM0 and 200-400K 

T(K) J (mA/cm
2
) Voc (V) η (%) 

200 46.40 1.15 36.53 

300 49.22 0.97 31.25 

400 50.87 0.78 24.52 

 

4. Conclusion 
 
The single junction In0.622Ga0.738N SPC is designed 
according to the analytical solar cell model. Electrical 
parameters of the single junction In0.622Ga0.738N SPC 
are investigated in the range of 200–400 K. The current 
density, open circuit voltage and conversion efficiency 
of the SPC at room temperature (300K) are 49.22 
mA/cm

2
, 0.97 V and 31.25% respectively. When the 

temperature of the SPC is increased, there is a slightly 
increase in the current density due to the reduction 
energy band gap, while the open circuit voltage exhibits 
a strongly decrease. It is seen that the open circuit 
voltage of the SPC is the most affected by the 
temperature when the electrical parameters depending 
on temperature are examined. Therefore, the efficiency 
of the SPC decreases with the increase of temperature. 
It is suggested that the single junction solar cell 
designed should be used in the design and grown of 
two or more junction InGaN based solar cell structures. 
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Özet 

Bu çalışmada bir adet Al-17Si ve farklı oranlarda titanyum 
içeren 8 adet üçlü Al-17Si-Ti alaşımı kokil kalıba döküm 
yöntemiyle üretildi.  Üretilen alaşımların içyapıları, sertlikleri 
ve mekanik özellikleri incelendi. İçyapı incelemeleri 
standart metalografik yöntemlerle hazırlanarak parlatılan 
numuneler üzerinde ışık mikroskobu ile gerçekleştirildi. 
Sertlik değerleri Brinell sertlik ölçüm yöntemiyle, akma ve 
çekme dayanımı ile kopma uzaması değerleri ise 10 ton 
kapasiteli üniversal bir çekme deney makinesinde 
gerçekleştirilen deneyler yardımıyla belirlendi. İkili Al-17Si 
alaşımının içyapısının primer α-Al dendritleri, primer 
silisyum parçacıkları, alüminyum matris üzerinde rastgele 
dağılmış durumdaki ince uzun şekilli ötektik silisyum 
parçacıkları ve β (Al-Si-Fe) fazlarından oluştuğu gözlendi. 
Al-17Si alaşımına %0,05-0,2 oranlarında titanyum 
katılması durumunda içyapıdaki ötektik silisyum 
parçacıklarının kısalarak nispeten küresel hale geldiği, 
titanyum katkısının %0,2’yi aşması durumunda ise söz 
konusu parçacıklarının tekrar irileştiği ve ayrıca yapıda 
TixAlySiz fazının oluştuğu gözlendi. Al-17Si alaşımının 
sertlik, akma ve çekme dayanımı değerlerinin %0,2 
oranındaki titanyum katkısına kadar arttığı, bu katkı 
oranından sonra ise azaldığı görüldü. Titanyum katkısının 
Al-17Si esaslı alaşımların sertliğinde ve mekanik 
özelliklerinde neden olduğu değişimler içyapılarında 
meydana gelen değişimlere dayandırılarak açıklandı.  

Anahtar kelimeler: Al-Si alaşımları; Al-Si-Ti alaşımları; 

Tane inceltme; İçyapı; Mekanik özellikler 

Abstract 

In this study, one binary Al-17Si and eight ternary Al-17Si-
Ti alloys containing different rate of titanium were produced 
by permanent mold casting. The microstructure, hardness 
and mechanical properties of the produced alloys were 
investigated. The microstructural observations were carried 
out on the samples prepared with standard metallographic 
techniques by an optical microscopy. The hardness values 
of the alloys were determined by Brinell hardness 
measurement method. Yield, tensile and elongation to 
fracture values of the alloys produced were determined 
with the tensile tests carried out in the universal tensile 
testing machine with a capacity of 10 tons. It was observed 
that the microstructure of the binary Al-17Si alloy consisted 
of primary α-Al dendrites, primary silicon particles, thin-long 
shaped eutectic silicon particles on the aluminum matrix 
and β (Al-Si-Fe) phases. In the case of the 0.05-0.2% 
titanium addition to the Al-17Si alloy, the eutectic silicon 
particles became shorter and relatively spherical. However, 
these particles were become coarser and the TixAlySiz 
phase was formed when the titanium addition exceeds 

0.2%. Hardness, yield and tensile strength of the Al-17Si 
alloy increased with the titanium additions, but above 
0.2%Ti they decreased. The changes in the mechanical 
properties of the Al-17Si based alloys with the titanium 
additions have been explained based on the changes in 
the microstructure. 

Keyword: Al-Si alloys; Al-Si-Ti alloys; Grain refining; 

Microstructure; Mechanical properties 

1. Giriş

Alüminyum (Al) - silisyum(Si) esaslı alaşımlar kolay 
dökülebilme, yüksek özgül mukavemet, üstün aşınma 
dayanımı ve sıcak yırtılma direnci, düşük ısıl genleşme 
katsayısı gibi avantajlarından dolayı otomotiv, uzay ve 
savunma sanayi dallarındaki çeşitli parçaların imalatında 
başarıyla kullanılmaktadır [1-4]. Bu alaşımların kullanım 
alanları yapısal ve/veya mekanik özelliklerine, yapısal ve 
mekanik özellikleri ise içerdikleri silisyum oranına ve diğer 
alaşım elementlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir 
[4-7]. Bu nedenle söz konusu alaşımlardaki gerek silisyum 
oranının gerekse de diğer alaşım elementlerinin türünün ve 
oranının uygun şekilde belirlenmesi uygulama açısından 
önem taşımaktadır. İkili Al-Si denge diyagramına göre 
ötektik altı olan bir başka deyişle %12,6’dan daha düşük 
oranda silisyum içeren Al-Si esaslı alaşımlar yüksek 
mukavemet ve süneklik gerektiren uygulamalarda tercih 
edilmektedir [7-10]. Silisyum oranı %12,6’dan daha yüksek 
bir başka deyişle ötektik üstü bileşim esaslı olanlar yüksek 
sertlik ve aşınma direnci gerektiren uygulamalarda tercih 
edilmektedir [7-10]. Al-Si alaşımları uygulamada daha 
üstün yapısal, mekanik ve tribolojik özellik göstermeleri için 
genellikle bir veya daha çok alaşım elementi 
katkılandırması yapılarak kullanılmaktadır.  Bu amaçla en 
çok kullanılan alaşım elementlerinin başında stronsiyum, 
magnezyum, bakır, bor, çinko, vanadyum ve titanyum 
gelmektedir [11-14]. Bu alaşım elementleri katı çözelti 
sertleşmesi, ikincil faz çökelmesi ve/veya tane incelmesi 
mekanizmalarının oluşumuna yol açarak Al-Si alaşımlarının 
yapısal, mekanik ve tribolojik özelliklerini önemli ölçüde 
iyileştirebildiği ortaya koyulmuştur [11,14,15]. Ancak bu 
çalışmalardan, katkı elementi oranının yeterli olmaması 
ve/veya belli oranları aşması durumlarında, en uygun 
içyapının elde edilemediği, maksimum sertlik ve 
mukavemet değerlerine ulaşılamadığı da anlaşılmaktadır 
[11,16,17]. Bu nedenle en uygun katkı elementi oranının 
belirlenmesi alaşımların yapısal ve mekanik özellikleri, 
dolayısıyla tribolojik özellikleri için önem arz etmektedir.  

Ötektik üstü bileşim esaslı ikili Al-17Si alaşımı Al-Si 
alaşımları içerisinde yüksek sertlik ve aşınma direnci 
nedeniyle araç motorlarının pistonlarının üretiminde yaygın 
olarak tercih edilen bazı standart alaşımlara baz 
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oluşturmaktadır. Titanyumun ise dökümlerde 
çekirdeklenmeyi artırma veya tane küçültme, dendrit kol 
mesafesini azaltma, ötektik silisyum parçacıklarının şeklini 
ve dağılımlarını değiştirme yoluyla Al-Si esaslı alaşımların 
yapısal veya mekanik özelliklerini genel olarak iyileştirdiği 
yönünde çalışmalar literatürde mevcuttur. Ancak 
titanyumun katkılarının Al-17Si alaşımının yapısal ve 
mekanik özelliklerine etkisinin sistematik olarak sunulduğu 
bir çalışmaya literatürde rastlanılamamıştır.  Bu nedenle bu 
çalışmada Al-17Si yapısal ve mekanik özelliklerine 
titanyumun etkisi incelenmiş ve titanyum oranındaki 
değişime bağlı olarak sistematik bir şekilde ortaya 
koyulması amaçlanmıştır.  

2. Deneysel Çalışma

Bu çalışmada üretilen alaşımların nominal kimyasal 
bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. İncelenen alaşımların 
üretiminde ticari saflıkta (%99,80) alüminyum, silisyum ve 
Al-10Ti master alaşımı kullanıldı. Alaşımların üretilmesi için 
belirlenen miktarlardaki alaşım elementleri orta frekanslı bir 
indüksiyonlu ergitme ocağında (Şekil 1) ergitilerek 30 
dakika boyunca karıştırıldı. Sıvı durumdaki alaşımlar 
kimyasal bileşimlerine göre belirlenen uygun döküm 
sıcaklıklarından (750-770°C), oda sıcaklığında tutulan 
ø60×ø110×260mm boyutlarında ve SAE 8620 çeliğinden 
üretilmiş olan bir konik şekilli kalıba (Şekil 2) dökülerek 
katılaştırıldı. İçyapı incelemeleri standart metalografik 
yöntemler ile Şekil 3a’ da verilen ø15×10 boyutlarına sahip 
numuneler üzerinde gerçekleştirildi. Söz konusu 
incelemeler için üretilen alaşımlardan talaşlı işlemle alınan 
numuneler sırasıyla zımparalama, parlatma işlemine tabi 
tutuldu. Parlatılmış durumdaki metalografi numuneleri 
herhangi bir dağlama işlemi yapılmadan ışık 
mikroskobunda incelendi ve içyapılarını gösteren 
fotoğraflar (mikrograf) çekildi. Sertlik ölçümleri Brinell sertlik 
ölçüm yöntemi ile 62,5 kgf yük altında ve 2,5 mm çapında 
bilye kullanılarak Şekil 3a’da verilen numuneler üzerinde 
gerçekleştirildi. Her bir alaşımın sertliği en az on adet 
ölçümün ortalaması alınarak belirlendi. Çekme 
deneylerinde ise talaşlı imalat yöntemiyle 8×40mm ölçü 
boyuna sahip TS 138 standartlarına uygun olarak 
hazırlanan ve Şekil 3b’ de katı modeli verilen numuneler 
kullanıldı. Bu numuneler 10

-3
 s

-1
 ’lik ortalama deformasyon

hızında deneye tabi tutuldu. Her bir alaşım için en az 5 
adet çekme deneyi yapıldı ve elde edilen sonuçların 
ortalaması alınarak alaşımların akma ve çekme dayanımı 
ile kopma uzaması değerleri belirlendi. 

Tablo 1. Üretilen alaşımların nominal kimyasal bileşimleri 

Alaşım 
Ağırlıkça element oranı (%) 

Silisyum Titanyum Alüminyum 

Al-17Si 17 0 Kalan 

Al-17Si-0,05Ti 17 0,05 Kalan 

Al-17Si-0,1Ti 17 0,1 Kalan 

Al-17Si-0,2Ti 17 0,2 Kalan 

Al-17Si-0,3Ti 17 0,3 Kalan 

Al-17Si-0,4Ti 17 0,4 Kalan 

Al-17Si-0,5Ti 17 0,5 Kalan 

Al-17Si-0,75Ti 17 0,75 Kalan 

Al-20Si-1Ti 17 1 Kalan 

Şekil 1. Alaşımların üretiminde kullanılan İndüksiyon 
ergitme ocağının fotoğrafı 

Şekil 2. Alaşımların üretiminde kullanılan kokil kalıbın 
model resmi 

Şekil 3. a) Sertlik ve b) Çekme deneyi numunelerinin model 
resmi 
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3. Bulgular ve İrdeleme

Üretilen ikili Al-17Si alaşımının içyapısını gösteren fotoğraf 
Şekil 4’ te, üçlü Al-17Si-Ti alaşımlarının içyapılarını 
gösteren fotoğraflar ise Şekil 5-8’ de verilmektedir.  

Al-17Si alaşımının içyapısı alüminyumca zengin primer α 
dendritleri, primer silisyum parçacıkları, alüminyum matris 
üzerinde rastgele dağılmış durumdaki ince uzun şekilli 
ötektik silisyum parçacıkları ve β (Al-Si-Fe) fazlarından 
oluşmaktadır (Şekil 4). Al-17Si alaşımında bu fazların 
oluşumu literatürde [7,11] ötektik üstü bileşim durumunda 
Al-Si alaşımlarında meydana gelen katılaşma koşullarına 
dayandırılarak açıklanmıştır. Şöyle ki, ikili Al-Si denge 
diyagramına göre, döküm sonrası soğumada incelenen 
alaşımın katılaşması esnasında önce katılaşma sıcaklığı 
daha yüksek olan silisyum parçacıkları primer formda 
katılaşır [7,11]. Soğuma devam ettikçe katılaşma nedeniyle 
sıvı metalin içerisindeki silisyum oranı sürekli azalır [7,11]. 
Sıvı metalin bileşimi ötektik bileşime ulaştığında katılaşma 
ötektik koşullarda gerçekleşir ve ötektik faz oluşur. Yapıda 
primer silisyum ve ötektik fazın haricinde görülen 
alüminyumca zengin ötektik dışı α fazı ise denge dışı 
soğuma şartları nedeniyle oluşmuş olabilir. β fazı ise 
safsızlık elementi olan demirin alüminyum ve silisyum ile 
reaksiyona girmesiyle oluştuğu bilinmektedir [11,18]. 

İkili Al-17Si alaşımına %0,05-0,2 oranlarında titanyum 
katılması durumunda içyapıdaki ötektik silisyum 
parçacıklarının kısalarak nispeten küresel hale geldiği 
(Şekil 5 ve 6), titanyum katkısının %0,2’yi aşması 
durumunda ise söz konusu parçacıklarının tekrar irileştiği 
ve ayrıca yapıda TixAlySiz fazının oluştuğu gözlendi (Şekil 7 
ve 8). Ayrıca titanyum ilavesiyle içyapıdaki α dendritlerinin 
daha belirgin ve ince yapılı hale geldiği ve yüksek titanyum 
oranlarında oluşan TixAlySiz fazının içyapıdaki hacimsel 
oranının artan titanyum oranı ile arttığı görüldü (Şekil 7 ve 
8).Titanyum katkısıyla primer α fazı ve ötektik silisyum 
parçacıklarındaki küçülmenin literatürde titanyumun 
heterojen çekirdeklenmeyi artırıcı ve tane büyümesini 
kısıtlayıcı etkisinden kaynaklandığı ortaya koyulmuştur [19-
22]. 

Şekil 4. Al-17Si alaşımının içyapısını gösteren (a) düşük ve 
(b) yüksek büyütmeli fotoğraf 

Şekil 5. Al-17Si-0.05Ti alaşımının içyapısını gösteren (a) 
düşük ve (b) yüksek büyütmeli fotoğraf 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

579



Şekil 6. Al-17Si-0.2Ti alaşımının içyapısını gösteren 
(a) düşük ve (b) yüksek büyütmeli fotoğraf 

Şekil 7. Al-17Si-0.5Ti alaşımının içyapısını gösteren (a) 
düşük ve (b) yüksek büyütmeli fotoğraf 

Şekil 8. Al-17Si-1Ti alaşımının içyapısını gösteren (a) 
düşük ve (b) yüksek büyütmeli fotoğraf 

Al-17Si-(0-1)Ti alaşımlarında sertlik, akma mukavemeti, 
çekme mukavemeti ve kopma uzaması değerlerinin 
titanyum oranına göre değişimini gösteren eğriler Şekil 9’da 
verilmiştir. Bu eğriler üretilen alaşımların sertlik, akma ve 
çekme dayanımının %0,2Ti oranına kadar arttığı, bu 
orandan sonra ise azaldığı, kopma uzamasının ise artan 
titanyum katkısıyla genel olarak sürekli bir azalma 
sergilediği görüldü (Şekil 9). 

Şekil 9. Al-17Si-(0-1)Ti alaşımlarının sertlik, akma 
dayanımı, çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerinin 

titanyum oranına göre değişimini gösteren eğriler 

Titanyum oranı ile alaşımların sertliğinde meydana gelen 
artış titanyumun katı durumda alaşımı oluşturan özellikle 
alüminyumca zengin fazlar içerisinde çözünmesi nedeniyle 
ortaya çıkan katı çözelti sertleşmesinin yanı sıra, 
alüminyumca zengin α dendritlerinin küçülmesinden ve 
ötektik silisyum parçacıklarının parçalanıp daha sıkı ve 
homojen dağılmasından kaynaklanmış olabilir. Literatürde 
de ifade edildiği gibi malzemelerin içyapısında meydana 
gelen tane incelmesi ve tanelerin içyapıda homojen 
dağılması dislokasyonların ilerlemesini engelleyerek 
malzemelerin sertlik ve mukavemet değerlerinde artışa yol 
açmaktadır [11,23,24]. Titanyum katkı oranının %0,2’yi 
aşması durumunda sertlikte meydana gelen azalma ise 
özellikle ötektik silisyum parçacıklarının yeniden büyümeye 
başlaması ve içyapıda titanyumun içeren üçlü TixAlySiz 
fazının oluşmasından kaynaklanmış olabilir. Katılaşma 
sırasında söz konusu üçlü faz sıvı metalden titanyum 
çektiği için metal içerisinde çözünebilecek bir başka deyişle 
katı çözelti sertleşmesine yol açabilecek titanyum 
miktarının azalmasına, bu da malzemenin sertliğindeki 
artışın durmasına veya azalmasına yol açmış olabilir.  

Al-17Si-Ti alaşımlarının akma ve çekme dayanımlarının 
%0.2Ti oranına kadar arttığı bu orandan sonra azaldığı, 
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kopma uzamasının ise titanyum katkısıyla sürekli azaldığı 
görüldü (Şekil 9). Bu gözlemler artan titanyum oranı ile söz 
konusu alaşımların yapısında meydana gelen değişimlere 
dayandırılarak açıklanabilir. Şöyle ki; Al-Si alaşımlarında 
mukavemet değerlerinin özellikle alüminyumca zengin α 
dendritlerinin, ötektik yapının ve primer silisyum 
parçacıklarının içyapıdaki durumuna (morfolojisine) ve 
dağılımına bağlı olduğu bilinmektedir. Titanyum katkısı ile 
hem α dendritlerinin küçülmesi ve dendrit kol mesafelerinin 
azalması, hem silisyum parçacıklarının incelmesi hem de 
titanyum katkılarının alüminyumca zengin matris içerisinde 
kısıtlıda olsa çözünürlük göstermesi sebebiyle oluşan katı 
çözelti sertleşmesinin etkisiyle dislokasyonların 
hareketlerinin engellenmesi söz konusu alaşımın 
mukavemet değerlerinde artışa neden olmuş olabilir. 

Alaşımların mukavemet değerlerinin %0,2 titanyum 
oranından sonra azalması ise içyapıdaki silisyum 
parçacıklarının büyümeye başlaması ve bu orandan sonra 
TixAlySiz fazının oluşmasından kaynaklanmış olabilir. 
Literatürde [26-28]  alüminyum alaşımlarının içyapısında 
oluşan sert ve gevrek fazların bu alaşımların mukavemet 
değerlerinde azalmaya neden olduğu yönünde çalışmalar 
mevcuttur. İçyapıdaki kaba/iri silisyum parçacıklarının 
gerilme anında çentik etkisi yaparak çatlak oluşumunu ve 
oluşan çatlakların ilerlemesini kolaylaştırdığı bunun da 
mukavemet değerlerinde azalmaya yol açtığı ortaya 
koyulmuştur [7, 11, 25]. Benzer şekilde literatürde sert ve 
gevrek bir faz olduğu ifade edilen TixAlySiz fazının da çentik 
etkisi yaparak malzemenin deformasyona karşı direncini 
zayıflattığı söylenebilir. İncelenen alaşımların kopma 
uzaması değerlerinde titanyum katkısıyla görülen azalma 
%0,2 oranına kadar alaşımın sertleşmesinden bu orandan 
sonra ise irileşen silisyum parçacıklarının ve yeni oluşan 
TixAlySiz fazının çentik etkisi yapmasından dolayı kırılmanın 
kolaylaşmasından kaynaklanmış olabilir.   

Sonuçlar 

İkili Al-17Si alaşımının içyapısı primer α-Al dendritleri, 
primer silisyum parçacıkları, alüminyum matris üzerinde 
rastgele dağılmış durumdaki ince uzun şekilli ötektik 
silisyum parçacıkları ve β (Al-Si-Fe) fazlarından 
oluşmaktadır. Al-17Si alaşımına %0,2 oranına kadar 
yapılan titanyum ilaveleri içyapıda yeni bir fazın oluşmasına 
neden olmamaktadır, ancak bu oran aşıldığında TixAlySiz 

fazı oluşmaya başlamaktadır. Titanyum ilavesi hem primer 
α-Al fazının hem de silisyum parçacıklarının boyutlarında 
önemli ölçüde azalmaya neden olmaktadır. Al-12Si-(0-1)Ti 
alaşımlarında sertlik, akma ve çekme dayanımı değerleri 
%0,2Ti oranına kadar artmakta, bu orandan sonra ise 
azalmaktadır. Al-12Si alaşımına yapılan titanyum katkısı bu 
alaşımın kopma uzaması değerlerinin ise azalmasına 
neden olmaktadır.  
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Özet 
 
Tekstil terbiye uygulamasında yükseltgen ve indirgen 
maddeler kullanılmaktadır. Ön terbiye uygulamalarında 
en yaygın kullanılan hidrojen peroksit, liflerin %85’inden 
fazlasını ağartan yükseltgen maddedir. Ağartma 
reçeteleri çeşitli kimyasal maddeleri içerirken, iyi 
ağartma etkileri genelde yüksek sıcaklıklar ve/veya 
uzun sürelerde sağlanabilmektedir. Pamuk liflerinin 
ağartılması, çok koyu renklere boyanacak kumaşlar 
dışında bütün mamullerde doğal renk pigmentlerini 
uzaklaştırmak için gereklidir. Ağartma işlemi olacak 
dokuma kumaşlar üzerinde, ham pamuk elyafında 
bulunan yaprak, çepel, çiğit artıkları, mumlar, yağlar, 
sarımtırak renk veren pigmentler ile buna ek olarak 
kumaşın dokunabilmesi için verilen haşıl maddeleri 
bulunmakta, boyama ve baskı gibi renklendirme 
işlemlerinin öncesinde bu safsızlıkların giderilmesi 
gerekmektedir. Ağartma işlemi sırasında oluşabilecek 
bir hata sonraki prosesleri etkilemekte olup mukavemet 
kaybı olan ve delik hatalı kumaşlar direkt olarak 2. 
kaliteye ayrılmaktadır. Mevcut sistemde kumaşın 
beyazlığı, tuşesi, görünümü ve ağırlık kaybı kumaş 
mukavemetini olumsuz etkilenmekte ayrıca abraj, 
kapilarite problemleri de oluşmaktaydı. Mevcut 
makineye kimyasallar manuel olarak beslenmekte bu 
yüzden çevreye kimyasal dökülmesinden kaynaklı fazla 
miktarda kimyasal kaybı ve iş kazası risk teşkil 
etmekteydi. Tasarımı yapılan otomatik dojazlama 
sistemi ile ağartma işlemi sırasında kumaş yüzeyinde 
karşılaşılan problemlerin ortadan kalktığı 
gözlemlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Otomatik Dozajlama, Kimyasal ve 

Su Besleme, Seviye Kontrolü, Otomasyon, Halat Kasar 
Makinesi  
 

Abstract 
 
Oxidizing and reducing agents are used in textile 
finishing application. The most commonly used 
oxidizing agent in pre-treatment applications is 
hydrogen peroxide which bleaches more than 85% of 
the fibres. Bleaching prescriptions contain a variety of 
chemicals, however, a good bleaching effect is usually 
achieved at high temperatures and/or long periods. 
The bleaching of cotton fibres is necessary to remove 
the natural pigment of cotton in grey cloths, the only 

exception can be for the grey cloths that will be dyed in 
very dark colours. 
The grey cloth before bleaching contains leaves, trash, 
cedar residues, waxes, oils, yellow-coloured pigment 
from the raw cotton and sizing agents. These 
contaminants have to be removed before colouring 
processes like dyeing and printing begins. An error 
occurring during the bleaching process affects the 
subsequent processes. These errors causes the fabric 
to lose tensile strength which consequently causes 
holes to appear within the fabric leading us to produce 
2nd hand quality. In the present system, the whiteness, 
touching affect, appearance and weight of the fabric 
were negatively affected and problems also occurred 
with moire and capillarity. On the existing machine, 
chemicals are fed manually, so a large amount of 
chemical loss and work accidents are caused due to 
chemical spills and these chemical spills also poses an 
environmental risk. It was observed that the problems 
encountered on the fabric surface during the bleaching 
process were eliminated by the automatic dosing 
system. 
 
Keywords: Automatic Dosing, Chemical and Water 

Feed, Level Control, Automation, Bleaching Machine 
 

1. Giriş 
 
Ham pamuk elyafı ve bundan mamul pamuklu iplik ya 
da kumaş yapısında bir miktar yağ, vaks, pektin vb. 
safsızlıklar bulundurmaktadır. Elyafın yapısından gelen 
bu gibi safsızlıkları ya da iplik yapımı, dokuma-örme 
esnasında kullanılan parafin haşıl gibi tekstil yardımcı 
maddelerini uzaklaştırarak su emiciliği geliştirip 
homojen hale getirmek ve pamuğun yapısındaki 
sarımsı kahverengi görünümü veren doğal renk 
pigmentlerini de parçalamak suretiyle rengi beyaza 
doğru açarak tekstil materyalini boya, baskı gibi 
renklendirme veya çeşitli apre işlemlerine hazırlamak 
amacıyla ağartma işlemi yapılmaktadır [1-2]. Özellikle 
beyaz ya da açık renkli kumaş üretiminde, kimyasal 
hasarın en fazla olduğu işlem ağartma olması sebebiyle 
büyük öneme sahiptir. Ağartma işlemi için soğuk 
bekletme ve sıcak ağartma dâhil çeşitli yöntemler 
mevcuttur. Soğuk bekletme yönteminde ağartma 
çözeltisi kumaşa emdirilir ve kumaş, 16-24 saat gibi 
uzun bir süre oda sıcaklığında bekletilir. Sıcak 
ağartmada ise kumaşla ağartma çözeltisi yüksek 
sıcaklıklarda genelde 30-60 dakika gibi daha az süre ile 
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işlem görür. Pamuk liflerinin ağartılmasında sodyum 
hipoklorit, sodyum klorit ve hidrojen peroksit kullanılsa 
da ekolojik nedenlerle hidrojen peroksit ağartması 
tercih edilmektedir. Ağartma işleminde hidrojen peroksit 
ağartması kullanılmaktadır. Hidrojen Peroksit (H2O2) 
redoks potansiyeli diğer ağartma maddeleri arasında en 
düşük olduğundan dolayı pamuklu mamullerin 
ağartılmasında daha çok kullanılmaktadır [3]. Bu 
ağartma işleminde tehlikeli atıklar çıkmamakta, kumaş 
üzerinde yıpranma ve lekelenme oluşmamaktadır. 
Ağartma işleminin kalitesini; “kumaşın üzerindeki 
safsızlıkların tamamen uzaklaştırılması, homojen ve 
yüksek beyazlık efekti, yüksek emicilik, minimum 
mukavemet kaybı ve delik probleminin olmaması” 
kriterleri belirler [4].  
 
Bazik ortamda yapılan bir çalışmada ağartma 
reaksiyonu aşağıdaki denklemlerde gösterilen şekilde 
meydana gelmektedir. 
H2O2 + OH          H2O + HO

-2
 

H2O2+ 2OH
-
         2H2O + O

-2
 

HO2
-
  + organik madde      OH

-
 + oksitlenmiş organik 

madde 
O2

-
  + H2O + organik madde      2 OH

-
 + oksitlenmiş 

organik madde 
 
Esas ağartma etkisini sağlayan HO

-2
 iyonları ve biraz 

da O
-2

 iyonlarıdır. Formülde organik madde olarak 
belirtilen bileşikler, pamuk üzerinde mevcut bozunacak 
yabancı maddelerdir. Bunlar oksitlenince renklerini 
kaybeder, bozunur ve parçalanırlar [5-6]. 
 
Projenin amacı; 
• Kumaş atkı ve çözgü mukavemetlerini arttırmak, 
• Aşırı mukavemet kaybının önüne geçmek, 
• Delik hatalarını ortadan kaldırmak, 
• Abraj problemli ve homojen olmayan kasarlı kumaş 
tamirlerini azaltmak hatta ortadan kaldırmak, 
• Manuel kimyasal transferi sırasında çevreye dökülen, 
hazırlama bidonların diplerinde ve kenarlarında kalan 
kimyasal zayiatının önüne geçmek, 
• Arızaların tespitinin anında ve buna bağlı hızlı 
müdahale ile istenilen oranda optimum üretimi 
sağlamak, 
• Tüketilen elektrik, su, buhar enerji kaynaklarından 
tasarruf sağlamak. 
 

2. Materyal ve Metot  
 
Ham Kumaş; %100 pamuklu 20/1 Ne numaralı open 
end iplikten bezayağı dokuma kumaşı olmaktadır. 
         
Proje kapsamında, kimyasal transfer ünitesi, su 
besleme grubu, kimyasal dozajlama, sirkülasyonlu filtre 
sistemleri, emprenye ve J-box ünitelerinin mekanik ve 
otomasyon sistem tasarımları yapıldı. 
 
Mevcut ağartma işleminde karşılaşılan problemler; 
 
 Kimyasal transfer ünitesinde; kimyasal manuel 

olarak beslenmekte manuel transfer sırasında 
çevreye aşırı miktarda kimyasal döküldüğü ve bidon 
içerisinde kimyasal kalmasından dolayı gereğinden 
fazla kimyasal sarfiyatı yaşandığı tespit edildi. Bu 
durumun çevre kirliliğine sebebiyet verdiği ve aynı 
zamanda çalışanın iş kazası yaşama riski, risk 
analizleri ile gözlemlendi. 

 

 Su besleme ünitesinde; Emprenye seviyesine göre 
şamandıraya bağlı su beslemesi yapıldığı ve 
beslenen su miktarının kontrollü olarak izlenemediği 
tespit edildi. Elyaf birikmesinden dolayı şamandıra 
arızası yaşandığı aynı zamanda su kesildiğinde 
makine çalışmaya devam ettiği için ürün 2. kalite 
olmaktadır.  

 
 Kimyasal dozajlama ünitesinde; Manuel kimyasal 

kullanımı standart olmadığı için kumaşta abraj, 
homojen olmayan kasar efekti ortaya çıkmakta bu 
durum ikinci kaliteye sebep olmaktadır. Çalışana 
bağlı kimyasal kullanımı, kontrolsüz kimyasal 
sarfiyatına sebep olmakta bu durum reçete 
konsantrasyonlarında değişiklik göstermesine 
ürünün 2. Kalite olmasına sebep olmaktadır.  

 
 Sirkülasyonlu filtre ünitesi; Kimyasal optimum 

karışım olmadan emprenyeye direkt beslenmekte 
kumaş üzerinde dalgalanmalara ve ikinci kalite 
Devir-daim olmadığı için konsantrasyon farklılıkları 
yaşanıyor, homojen karışım olmuyor, 
konsantrasyon farklılıkları görülüyor istemediğimiz 
bu durum ikinci kaliteye sebep olmaktadır. 

 
 Emprenye ünitesinde; Şamandırayla seviye kontrolü 

nedeniyle hassas miktarda "kimyasal ve su" 
beslemesi yapılamamakta, konsantrasyon 
sapmaları olmakta ve homojen kasar 
yapılamamaktadır. Elyaf nedeniyle şamandıranın 
takılıp seviye kontrolünün devre dışı kalmasıyla, 
yanlış besleme yapılması veya hiç besleme 
yapılmaması sonucu 2.kaliteye sebebiyet vermesi. 
Homojen karışım sağlanamadığı için konsantrasyon 
farklılıkları oluşuyor. Kumaşın seviye kontrolü 
(bekleme süresi) manuel olarak yapılıyor, taşma ve 
beklemeden çalışmaya neden olup 2.kaliteye 
sebebiyet veriyor. Bekleme süresi manuel 
olduğundan kumaşın fazla bekleme yapması 
durumunda mukavemet kaybı, az bekleme yapması 
durumunda da kimyasalı homojen alamama 
problemleri yaşanıyor. Su beslemesi on / off olarak 
yapılıyor. Su kullanımı kontrol edilemiyor sarfiyat 
gerektiğinden fazla olmaktadır. 

 
 J-Box Ünitesi; Kumaş seviyesi manuel 

ayarlandığından J-Box boş gidebiliyor ya da 
taşabiliyor üretim kaybı yaşanıyor. Konvansiyonel 
kasar kimyasalı kullanılması sebebiyle kumaşta 
kasar efekti düşük ve mukavemet kaybı yaşanıyor, 
ikinci kalite olmaktadır. 

 
 On / off buharlama sebebiyle buhar doygunluğunda 

değişkenlikler meydana geliyor homojen ağartma 
olmuyor. Doymuş buhar kolektöründe elde edilen 
doymuş buharın sıcaklığı, on/off vana sistemi 
nedeniyle stabil değil. İkinci kaliteye sebep oluyor. 
Emprenyede verilen kostik miktarı yüksek 
olduğundan kumaşta delik oluşuyor ikinci kaliteye 
sebep olmaktadır. 

 
İlk olarak ilave bir prosesle haşıl sökmeli kasar 
denemesi yapıldı. Mevcut proses ile aynı beyazlık ve 
mukavemet değerine ulaşıldı. Reçetedeki peroksit 
miktarı kontrollü olarak arttırıldı. Beyazlık arttı fakat 
mukavemetlerde istenilmeyen düşüşler görüldü ve aynı 
zamanda kumaşta delik problemi görüldü. 
Laboratuvarda aynı reçete ile çift geçiş simülasyonu 
denendi yine beyazlık arttı fakat mukavemetlerde 
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istenmeyen düşüşler görüldü ve aynı zamanda 
kumaşta delik problemi görüldü. J-Box sıcaklığı 
arttırıldı. Bu sefer de kumaşta aşırı mukavemet 
kayıpları meydana geldi. Laboratuvarda emprenyeyi 
(beheri) yavaş yavaş ısıtmayı denedik. Peroksit 
konsantrasyonu zamanla düştü ve kumaşın 
beyazlıklarında problem meydana geldi. Yeni yapılan 
prototipin çalışma şartları simüle edilerek yapılan bu 
denemelerin sonucunda kimyasallardan bir tanesinde 
daha yüksek beyazlık ve daha az mukavemet kaybı 
görüldü. 
 
Tasarım çıktılarının, tasarım girdilerini karşılayacağı 
öngörülen kasar prosesi, üç boyutlu tasarım 
programları kullanılarak hazırlandı. Tasarımda üç 
boyutlu tasarım programlarının analiz modüllerinden 
faydalanılarak kritik görülen parçalar için statik 
analizlerle, tasarımın doğruluğu denetlendi. Halat kasar 
makinesinin otomatik dozajlama ünitesinin tüm kısımları 
ile kaliteli flanel kumaş üretebilmesi için kimyasal 
transfer ünitesinden, jbox ünitesine gelene kadar 
hızlarının detaylı bir şekilde ele alındı ve 
senkronizasyonu sağlandı. Tüm üretim parametrelerinin 
birlikte düşünülmesi ile özgün bir otomatik dozajlama 
ünite modeli oluşturma, sistem komponentleri için 
gerekli hız, tahrik ihtiyaçları, kullanılacak hidrolik 
sistemler ve otomasyon sistemleri için temel 
gereksinimlerin belirlenmesi için analitik hesaplamalar 
ve literatür incelemeler yapıldı. Sonlu elemanlar 
yöntemi ile statik yüklere dayanıklı uygun malzeme 
seçimi yapılarak tasarım esnasında kullanılacak 
malzemelerin cinsi, kalınlığı ve ölçüsü belirlendi. 
Kimyasala göre malzeme seçimleri, transferi yapılacak 
kimyasala uygun pompa ve flowmetre seçimleri, seviye 
sensörleri ve şamadıra seçimleri yapıldı. 
 
Parametreler; 

 Makinenin çalışma hızı (m/dk), 

 Sıcaklıklar 

 Emprenye bekleme süresi 

 J-box bekleme süresi 

 J-box sıcaklığı 

 J-box buhar basıncı 

 Su beslemesi 

 Kimyasal dozajlama 

 Kumaşın emprenye ve J-box bekleme süreleri 

 Kumaşın beyazlık derecesi, kapilarite ve 
mukavemet değerleri  

 Enerji tüketim değerleri 
 

Makinenin çalışma esnasında iş güvenliği kurallarına 
uygunluğu tekrar kontrol edildi. 

 

3. Araştırma Bulguları 
 
Makina Tasarımı Bünyesinde Yapılan Çözüm 
Yöntemleri (Şekil 1); 
 
J-Box Doymuş Buhar Beslemesi Tasarrufu: 
Mevcut durumda J-Box’a doymuş buhar beslemesi 
on/off olarak yapılmaktadır. Bu şekilde sıcaklık, istenen 
değer olan 100 °C üzerine çıkmakta ve 105 °C’ye göre 
doymuş buhar beslemesi yapıldığından buhar tüketimi 
fazla olmaktadır. Mevcut şartlarda yapılan ölçüme göre 
J-Box’a giren doymuş buhar miktarı 1350 kg/h’ tir. 
Doymuş buhar beslemesinin oransal şekilde istenen 
değer olan 100 °C’ye göre sabitlenerek yapılması ile 
doymuş buhar miktarı 1300 kg/h olmaktadır. Buna göre 

J-Box’a beslenen doymuş buhardan 350-1.300=50 kg/h 
tasarruf edilmektedir. 
Günlük doymuş buhar tasarrufu 24*50=1.200 kg/gün 
olarak hesaplanıp; yılda makinanın 350 gün çalıştığı 
kabul edildiğine 50*1200=420.000 kg/yıl=420 ton/yıl 
olarak yıllık doymuş buhardan tasarruf miktarı 
hesaplanmaktadır.  
 
Su tasarrufu: 
Reçeteye göre harcanan peroksit başına tüketilen su 
miktarı belli olmaktadır. Reçeteye göre 25 ml peroksit 
başına 1 kg su harcanmaktadır. Günde 1.emprenyede 
tüketilen peroksit miktarı ise 230 litredir. Su beslemesi 
otomatik yapıldığında reçeteye göre her 25 ml peroksit 
için 1 kg su besleneceği bilindiğinden; 
 
Günde yapılan tasarruf miktarı 12,48-9,2=3,28 ton su 
olarak bulunur. Halat kasar makinasının dolayısıyla da 
emprenyenin, yılda 350 gün çalıştığı kabul edildiğinde 
yıllık tasarruf edilen su miktarı 3,28*350=1.148 ton 
olarak hesaplanmaktadır.  

 

 
 

Şekil 1. Otomatik Dozajlama Prototip Tasarımı 
 
Mevcut durumda kasar çıkışı kumaşın mukavemet 
değeri atkı yönünde; 74 Ibf, 71 Ibf, 72 Ibf çözgü 
yönünde; 50 Ibf, 54 Ibf, 51 Ibf değerlerindeyken yeni 
kasar kimyasalı ile kasar çıkışı kumaşın mukavemet 
değeri atkı yönünde; 64 Ibf, 64 Ibf, 62 Ibf çözgü 
yönünde; 44 Ibf, 48 Ibf, 45 Ibf değerlerine yükselmiştir 
(Şekil 2). 

  

 
 

Şekil 2. Kasar Kimyasalı Sonrası Kumaşın Mukavemet 
Ölçümleri 

 
Projemizin yenilikçi yönleri; 
 Makine hızı-reçete-kumaş gramajına göre kimyasal, 

su transferinin seviye kontrollü otomatik olarak 
beslenmesi sağlandı böylece tekstildeki en büyük 
problemlerden olan uzun metrajlı ya da tekrar eden 
üretimlerde lot, renk farklılıklarını ortadan kaldırıldı.  

 PLC ve operatör kontrol paneli sayesinde görsel 
olarak bütün seviyeler, reçete bilgileri, anlık 
kimyasal ve su debileri izlenmesini sağlandı, 
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 İşlem gören her kumaşta homojen beyazlık ve 
hidrofilite değerleri sağlandı, 

 Su kesildiğinde sistemin otomatik olarak durması 
sağlandı, 

 Kullanılan yeni kasar kimyasalı ile kumaştaki 
homojen kasar efekti sağlandı ve mukavemet 
kaybının önüne geçildi, 

 Kimyasal transferi kişiden bağımsız olacağı için 
hem iş kazaları riski minimuma indirildi, hem de 
çevreye kimyasal dökülme riski ortadan kalktığı için 
çevreci bir makine olması sağlandı. 

 Yenilikçi otomatik dozajlama ünitesi ile üründe 
mukavemet düşüklüğünden dolayı tamir apre 
prosesine ihtiyaç duyulmamakta, tamir apre 
prosesinde görülen aşırı mukavemet kaybı 
sebebiyle telef-ikinci kalitenin önüne geçilmiştir. 
Aynı zamanda abraj, hatalı kasar ve kimyasalsız 
kasar kayıpları görülmemiştir. 2.kaliteye sebep olan 
mukavemet kaybının önlenmesiyle yıllık yaklaşık 
64.754 metre kumaş kazanç sağlanmıştır aynı 
zamanda 9.812 metre abraj hatalı kumaş ile 
kimyasalsız tamir kasardan kaynaklı 6.189 metre 
kumaştan kazanç sağlanmıştır. 

 Yeni yapılan makine ile yırtık ve delik hata 
oranlarında azalma olduğu belirlenen hedefin 
gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Görünen yırtık ve 
delik hatalarının olmadığı tespit edilmiştir. 2.kaliteye 
sebep olan deliğin önlenmesiyle 23.143 metre 
kumaş geri kazanılmıştır. 

 Üretimde kullanılan kimyasalın yaklaşık ~%1'i 
kimyasalların bidonundan aktarılamayarak ya da 
dökülme sebebiyle telef olmaktaydı. Yeni yapılan 
otomatik dozajlama ünitesi ile atık ya da çevreye 
dökülen kimyasal miktarının sıfır olduğu tespit edildi. 
Bu durumun çevre kirliliğinin ve kimyasal 
dökülmesinden kaynaklı iş kazası risklerinin ortadan 
kaldırdığı görülmektedir.  

 
Tablo 1. Halat Kasar Üretim Değerleri ve Üretimde 

Oluşan Mukavemet Kayıplarının Analizi 

Aylar 
Mukavemet 

Kayıpları 
Metre 

Aşırı 
Mukavemet 

Kayıpları 
Metre 

Proje Devreye Alındıktan 
sonra 

Mukavemet 
Kayıpları 
(Metre) 

Aşırı 
Mukavemet 

Kayıpları 
(Metre) 

Ocak 19.080 5.724 7.183 0 

Şubat 18.846 4.589 5.050 0 

Mart 13.562 4.200 4.010 0 

Nisan 20.940 6.282 0 0 

Mayıs 18.304 5.491 0 0 

Haziran 21.530 6.556 0 0 

Temmuz 21.414 7.002 0 0 

Ağustos 20.160 6.048 0 0 

Eylül 18.759 5.370 0 0 

Ekim 14.563 4.408 0 0 

Kasım 17.941 5.380 0 0 

Aralık 12.348 3.704 0 0 

 

4. Sonuç 
 
Tasarımı yapılan otomatik dozajlama sistemi ile makine 
çalışırken makine hızı, reçete, kumaş gramajına göre 
kimyasal otomatik olarak dozajlanmakta tekstilde en 
büyük problemlerden olan uzun metrajlı ya da tekrar 
eden üretimlerde lot renk farklılıkları ortadan 
kaldırılmıştır. PLC ve operatör kontrol paneli sayesinde 
görsel olarak; bütün seviyeler, reçete bilgileri, anlık 
kimyasal ve su debileri, arızalar operatör paneli 

üzerinden izlenebilmektedir. Kumaşta safsızlıkların 
tamamen uzaklaştırılması, homojen yüksek beyazlık ve 
kapilarite efektinin sağlanması, mukavemet kaybının 
minimize edilmesi ile delik probleminin önlenmesi aynı 
zamanda verimliliği yüksek, kullanım ömrü uzun, çevre 
dostu, düşük buhar tüketimli en kaliteli flanel kumaş 
üretimi sağlanmıştır. 
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Abstract 
 
In this study, an activated carbon with high-surface 
area was prepared from coconut shells by chemical 
activation with ZnCl2 (impregnation ratios of ZnCl2: 
Char (w/w) equal to 1:2 (AC-z)). The coconut shell 
based activated carbon was characterized by BET, FT-
IR, SEM and TGA measurements and investigated its 
potential for adsorption in removal of methylene blue 
from the aqueous solution. The properties of these 
carbons, including BET surface area, pore volume, 
pore size distribution, and pore diameter, were 
characterized from N2 adsorption isotherms. It was 
found that the AC is microporous and that the BET 
surface area was 935.46 m

2
 g

−1
. The kinetic studies 

showed that experimental data follow pseudo-second-
order model. 

Keywords: coconut shell, ZnCl2-activated carbon, 

methylene blue, adsorption 
 

1. Introduction 
 
Activated carbon (AC) is widely used adsorbents 
thanks to of its high adsorptive capacity. So, it has been 
usually used as adsorbent in separation processes and 
catalysis [1].  Activated carbon is known generally an 
amorphous solid with high internal surface area and 
pore volume. ACs can be generally produced from 
wood, peat, sunflower, orange peel, hazelnut husks, 
rice hulls, oil palm shell, seed hull, coal, and wastes of 
vegetable origin (e.g. nutshells, fruit stones) [2,3] and 
can be obtained by two methods: chemical activation or 
physical activation[4]. In physical activation, the sample 
is heat treated in an inert atmosphere and the activation 
of the solid residual product (char) is realized at high 
temperatures (900–1000°C),in slightly reactive 
atmosphere, such as steam or carbon dioxide 
[5].Chemical activation is known as a single step 
method of preparation of activated carbon in the 
presence of activating agents such as potassium 
carbonate (K2CO3), phosphoric acid (H3PO4), 
potassium hydroxide (KOH), zinc chloride (ZnCl2) and 
sodium carbonate (Na2CO3) [6]. Although chemical 
activation is carried out at lower temperatures and 
reaction time, higher yield, physical activation requires 
a much longer time [6].  Furthermore, AC yield is 
dependent on precursor chemical agent and 
preparation conditions as; activation time, heating rate 
and impregnation ratio. Physical activation, allows the 
inactive carbonized product to react with suitable, 
usually gaseous substances. In the initial phase of 
carbonization, the raw material is dried at temperatures 
up to about 170 °C. In the region of approximately 270–
280 °C, exothermal decomposition sets in, during which 
a considerable amount of tar, methanol and other 
substances is formed. Carbonization is completed at 
400–600 °C. Most often the activation agents used are 
steam, carbon dioxide and air [7]. ACs shows a great 

adsorption capacity in wastewater and gas treatments 
because of their highly developed surface chemistry. 
However, high cost source of ACs limits its use as an 
adsorbent. ACs have been obtained from cheap and 
renewable precursors, such as rice husk, nutshells, fruit 
stones,  bagasse, bamboo, coir pith, and cotton stalks, 
etc. in last years. Coconut Shell (CS) is known as a 
significant agricultural waste, obtained from oil industry, 
which may be used as a new source of energy-biofuel. 
Coconut shell is grown in more than 90 countries 
worldwide with production up to around 59 million tons 
annually. According to report of the Food and 
Agriculture Organization (FAO, 2018) of the United 
Nations, Mexico is the world’s seventh largest producer 
of coconuts, producing 1.158.761.48 tons annually 
[8].Coconut Shell (CS) is a potential material for the 
production of ACs owing to its perfect natural structure, 
high carbon content, high hardness; and low ash 
content and provides high surface area (1.000 m

2
 g

-1
) 

[9,10]. Methylene blue (MB) is a cationic dye that is 
most generally used for dyeing cotton, wool, and silk. 
MB may cause eye burns in humans and animals, 
methemoglobinemia, cyanosis, convulsions, 
tachycardia, dyspnea, irritation to the skin, and if 
ingested, irritation to the gastrointestinal tract, nausea, 
vomiting, and diarrhea [11].  
In this study, activated carbon was obtained from 
coconut shell using zinc chloride (ZnCl2) as activating 
agent and evaluated its potential for adsorption in 
removal of MB from the aqueous solution. The 
characterizations of the AC were also performed by 
using of FT-IR, BET, SEM and TGA. In order to 
establish the removal capacity of this adsorbent, 
different models of adsorption kinetics were fitted to the 
experimental data. 

 
2. Materials and methods 
 
2.1. Materials 

Coconut shells were bought locally market (Diyarbakır, 
Turkey). After drying at room temperature coconut 
shells were crushed using electric grinder. Methylene 
blue (MB) (C16H18ClN3S; MW: 319.85 gmol

-1
 and λmax: 

663 nm) (Scheme 1) dye was of analytical grade and 
purchased from Sigma-Aldrich. 

 

Scheme 1.The formula of methylene blue (MB) 
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2.2. Preparation of the activated carbons 
 
Preparation of activated carbon from coconut shells 
materials, using ZnCl2 chemical activation, followed a 
general procedure similar to literature [6, 10, 12]. 
Coconut shells were smashed and sieved to a desired 
particle sizes between 1 and 2 mm prior to its chemical 
activation. The coconut shells were cleaned with 
deionized water and dried at 120 °C for 72 h to reduce 
the moisture content. The chars were impregnated with 
ZnCl2 solution. The impregnation ratio 1:2 according to 
the ZnCl2:chars ratio (w/w). The activating agent and 
the coconut shells were homogeneously mixed at room 
temperature for 24 h under continuous agitation (1000 
rpm). This mixture was dried at 120 

o
C for 24 h to 

prepare the impregnated sample. The impregnated 
sample was set in a horizontal stainless-steel tubular 
reactor with 7 cm diameter and 100 cm length. These 
processes were performed by heating in a horizontal 
stainless-steel tubular reactor (7.0 cm diameter x100 
cm length). At every turn, the impregnated sample was 
carbonized at 500 °C for 1 h under nitrogen (N2) flow of 
100 mL min-1 at the heated at a rate of 10 °C min-1. 
The carbonized samples were boiled with HCl (0.1 M) 
solution under reflux to remove impurities and reduce 
the amount of ash content of the activated carbon. 
Then, the activated carbon was washed several times 
with hot distilled water, and finally with cold distilled 
water until chloride ions were not detected. After 
washing by distilled water, the activated carbon was 
dried at 120 

o
C for 24 h. ACs which they are shortened 

AC-n(activated carbon without ZnCl2) and AC-z 
(obtained activated carbon by ZnCl2). 
 
2.3. Adsorption studies 

 
The adsorption studies were carried out on the AC-z 
using MB (Scheme 1). The adsorption studies may be 
categorized into three sections: (a) Effect of 
temperature and initial concentration, (b) fitting of data 
to adsorption kinetics studies. Stock solutions (1000 mg 
L

-1
) of MB were prepared by dissolving appropriate 

amounts of them in distilled water. The solutions 
ranging from 25 to 500 mg L

-1
 were prepared by diluting 

the stock solutions. Kinetic experiments were carried 
out by contacting 100 mL dye solution of initial 
concentration of 100 mg L

-1
 with 50 mg adsorbents in 

100 mL conical flasks at different temperatures of 25, 
35 and 45 °C. The adsorption capacity at equilibrium 
(qe, mg g

-1
), and the percentage removal (removal, %) 

can be calculated using the following equation (1): 
           

  

qe= (Co-Ce)V
m   (1)                                                                              

where Co and Ce (mg L
-1

) are the initial and equilibrium 
concentrations of MB in the solution, respectively. V (L) 
is the volume of the MB solution and m (g) is the mass 
of the adsorbents. All batch adsorption experiments 
were conducted in 100 mL stopper erlenmeyer flasks 
and shaken on a temperature controlled shaker at 120 
rpm and natural pH. 
 
 
2.4. Characterization  
 
The raw coconut shell and activated carbons were 
characterized by use of Fourier transform infrared 
spectroscopy (FT-IR), scanning electron microscopy 
(SEM), thermogravimetric analysis-differential thermal 

analysis (TGA) and Brunauer-Emmett-Teller (BET). 
Analyzes were performed via universal ATR sampling 
accessory between 4000–450 cm

−1
. The surface 

properties of activated carbons were identified via a 
scanning electron microscopy SEM-EDX (Zeiss Evo 40, 
Ametek EDX). The measurements of specific surface 
areas of activated carbons produced from coconut shell 
have been made by the BET surface area (SBET) was 
determined based on the standard Brunauer–Emmett–
Teller multipoint method in the region of relative 
pressures (0.05–0.35) near completed monolayers. The 
pore size distribution of the samples was obtained 
according to the Barrett-Joyner-Halenda (BJH) method. 
The total pore volume (VT) was calculated from the 
amount of nitrogen adsorbed at P/P0 = 0.99. The 
mesopore volume (Vmeso) was calculated by 
subtracting Vmicro from Vtotal (Vmeso = Vtotal - Vmicro). 
The equilibrium dye concentration of solutions were 
measured from their absorbances at the maximum 
absorption wavelength of each dye (λmax: 663 nm for 
MB), by a UV-Visible spectrophotometer (Cary 100 Bio 
UV-Visible). 
 

3. Results and discussion 
 
3.1. FT-IR 
 
Figure 1 shows the FT-IR spectrum for raw coconut 
shells (CS, natural coconut shell) and Figure 2 shows 
the FT-IR spectra of the prepared ACs which they are 
shortened AC-n (activated carbon without ZnCl2) and 
AC-z (obtained activated carbon by ZnCl2). As seen in 
Figure 1, the FT-IR spectrum of the raw coconut shell 
shows various surface functional groups. According to 
Figure 1, the broad band at 3334 cm

-1
 is assigned to 

the hydroxyl groups (-OH). The band at around 2924 
cm

-1
 is referred to the C-H stretching while the band 

appearing at 1739 cm
-1

 is related to the carbonyl 
groups (C=O). The bands are related to 1373 cm

-1
 and 

1604 cm
-1

 showed the presence of aromatic rings 
owing to C=C stretch. The band at 1233 cm

-1
 and a 

relatively intense band at 1030 cm
-1

 can be related to 
the C-O stretching in phenols, alcohols or ethers. The 
existence of hydroxyl groups, ethers, carbonyl groups, 
phenols and aromatic compounds confirms the 
lignocellulosic structure of coconut shell [6]. The FT-IR 
spectrum of activated samples indicated in Figure 2 
shows a decrease of bands when compares with the 
raw material spectrum. This shows a decrease of 
functional groups in the raw material. It may be 
observed that bands at around 3300 cm

-1
, 1739 cm

-1
 

and 1233 cm
-1

, which refers to the presence of –OH, 
C=O, and aromatic C=C stretch have disappeared in 
the activated carbons spectrum. These changes 
indicated that there was a break of chemical bonds 
during the carbonization and activation process [6]. 
 

 
Figure 1. FT-IR spectrum of CS 
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Figure 2. FT-IR spectra of AC-n and AC-z TGA 

 
 
3.2. TGA 
 
The acquired TGA curves were given in Figure 3. The 
specific temperatures of the CS and ACs were 
summarized in Table 1.The coconut shells, generally 
consists of hemicellulose, cellulose and lignin. The 
pyrolysis of coconut shells could be attributed to the 
pyrolysis of these polymers. According to literature [13] 
reported that the decomposition of hemicellulose, 
cellulose and lignin occurred at ranges of 180-240 °C, 
230-310 °C and 300-400 °C, respectively. Beyond 400 
°C, the most important reaction leads to the 
aromatization process, at low mass loss rate.  
Researchers have confirmed that lignin begins 
decomposing at low temperatures (160-170 °C) and 
continues to decompose at low rate until about 900 °C. 
Hemicellulose is the second component to start 
decomposing, followed by cellulose, in a narrow 
temperature interval from about 200 to 400 °C. This is 
the interval in which the main decomposition takes 
place and accounts for the greatest decomposition in 
the biomass pyrolysis process consisting of 
degradation reactions. Beyond 400 °C, the most 
important reaction leads to the aromatization process, 
at low mass loss rate [13]. According to TGA, it was 
observed that the first mass loss started with an initial 
temperature of 130 °C. The weight loss percentage 
recorded 5.3 (CS), 3.4 (AC-n) and 2.1(AC-z) wt.%, 
which was expected to be owing to moisture loss and 
lower molecular weight volatile matter [14]. Based on 
Table 1, it can be observed that the AC-z had higher 
thermal stability other than AC-n and CS. 

 
Table 1. The results of thermal analysis 

 

 
 

 
Figure 3. TGA curves of CS, AC-n and AC-z. 

 
3.3.BET 

Surface area, pore volume, and pore diameter of 
activated carbons prepared were given in Table 2. The 
data show that the SBET of the AC-n increased from 
3.39 m

2
g

−1
 to 935 m

2
 g

−1
 when the ZnCl2:char ratio 1:2. 

An increase in pore volume was observed for the ACs. 
Additionally, the most of the pores had sizes smaller 
than 2.5 nm (25 

o
A), indicating a development of micro 

porosity of the material. VT is directly related to the 
development of porosity of the material. The activation 
process rearranges the carbon structure producing a 
more ordered structural skeleton. The pore 
development occurs from four stages: (a) opening of 
previously inaccessibly pores, (b) creation of new 
pores, (c) widening of the existing pores and (d) merger 
of the existing pores due to pore wall breakage. The 
micro pores were the responsible for the increase of 
VT. In additionally, the increase of development of 
mesopore promoted and a decrease in the micro pore 
percentages (Vmicro/Vt ,%) [11]. The values of 
Vmicro/Vt (%)) were 75.4 and 62.2 for the AC-n and 
AC-z, respectively. Based on the table, it was observed 
that AC-z has the highest surface area and pore 
volume. 
 
Table 2. Textural characteristics of the prepared activated 
carbons. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sample  

 

SBET 

(m2g−1) 

Micro 

volume 

(Vmicro) 

(cm3 

g−1) 

Meso 

volume 

(Vmeso) 

(cm3g−1) 

Total 

volume 

(Vt) 

(cm3g−1) 

percentage 

of micro 
pores 

Vmicro/ Vt 

(%) 

 

Average 

pore 
diameter 

(nm) 

AC-n 3,39 0,00122 0.00039 0,0016 75.4 1,90 

AC-z 935,46 0,25593 0.15530 0,4112 62.2 1.76 

Samples 
Ton  
(
o
C) 

T20 

(
o
C) 

T50 

(
o
C) 

Char % 
at  
1000 

o
C 

CS 233 278 339 17.8 

AC-n 387 590 - 68.2 

AC-z 442 - - 84.5 
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3.4. SEM 

Figure 4 shows the SEM images for the ACs. It can be seen from the SEM of AC-z that the external surface of the 
activated carbons has cracks and some grains in various sizes in large holes. As can be seen in Figure 4, SEM 
image of AC-z show a slightly damaged and uneven surface, which may be due to the release of volatile 
materials during carbonization process. After activation process, the image of AC-z shows uneven surface, 
caused by the dehydrating action of activating agent, which leads to the porosity development [15]. 
 

 
                                      Figure 4. SEM images of the AC-n and AC-z. 

3.5. Kinetic Studies 

Kinetic studies are important to understand the dynamic of the reaction in terms of order of the rate constant. In 
order to find the best fitted kinetic model which would describe the sorption mechanism, the obtained 
experimental data were further computed using the kinetic models listed in Table 3. 
 
Table 3. Kinetic models used to fit the adsorption experimental data. 

 
Where, qe and qt are the amount of adsorption at equilibrium (mg g-1) and at time t (min) respectively and k1 is 
the rate constant of the pseudo first-order adsorption process, k2 is the rate constant of pseudo second-order 
adsorption (g.mg

-1
.min

-1
) and the kid is intraparticle diffusion coefficient (mg g

-1
 min

-1/2
) [16]. 

Table 4 shows the parameters obtained from the fits of the adsorption kinetic models. According to Table 4,  the 
calculated qe values from the pseudo first-order kinetic model are not reasonable, indicating that this adsorption 
system does not follow a pseudo first-order reaction. The qecalc values obtained by the fitting agreed with qe,exp 
values. The results indicate that the pseudo second-order is more appropriate than the pseudo first-order. 
Additionally, the correlation coefficients (R

2
) for the pseudo second-order model were greater than other models. 

 

Kinetic model Linear Equation Reference 

Pseudo-first order (Lagergren) log (qe −qt ) = log qe –k1  / 2.303  t                                                                                   16 
Pseudo-second order (Ho-McKay) t / qt = 1 / k2 qe

2
 + t / qe                                                                                                  16 

Intra particle diffusion (Weber-Morris) qt = kid t 
1/2

 + C                                                                                                                 16 
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Table 4. Kinetic parameters for the effect of temperature on removal of MB 

 

 
4. Conclusion 

The adsorbent was easily prepared from coconut shell, 
which is abundantly available waste. It was developed 
as porous, effective and economically affordable 
activated carbon and its formation was confirmed with 
various characterizations such as TGA, SEM, FT-IR 
and BET surface area analysis. The adsorbent was 
used for removal of MB cationic dye from aqueous 
solution and the influence of several parameters such 
as initial dye concentration, contact time and 
temperature was investigated. The results of this study 
showed that the AC-z obtained from coconut shell 
presented good development and high BET surface 
area. The textural characterization showed that the AC-
z is BET surface area of 935.46 m

2
g

−1
. Easy and cheap 

availability and suitability for the production of activated 
carbon from coconut shell, makes it one of the biomass 
wastes that can be effectively utilized for removal MB 
from aqueous solutions. 
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Abstract
 

In this paper, the effects of graphite nanoparticles 
incorporated into the electrolyte solution that used in 
micro arc oxidation (MAO) coatings on the 
microstructure of the surface of ZA-27 substrates, were 
investigated. Commercial ZA-27 alloy was used as the 
substrate samples. Two different aqueous electrolytic 
solutions were prepared for the surface coating 
process. Base solution contains certain quantity 
chemicals of sodium phosphate, sodium silicate and 
potassium hydroxide. Other one also contains graphite 
particles in which size approximately 800-900 nm 
incorporated into base solution. The surface 
morphology, phase structure, and coating thickness of 
each samples were examined using scanning electron 
microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray 
spectrometry (EDS) and X-ray diffraction (XRD). 
Comparison between the samples showed that the 
presence of graphite additives in the electrolyte 
contributed to grown thicker coatings.   
Keywords: MAO coating, ZA-27 alloy, Graphite, 

nanoparticle, Al2O3 coating, Composite coating. 
 

1. Introduction 
 
The usage of zinc aluminum (ZA) alloys in engineering 
applications have increased in the last years due to 
their excellent properties such as low casting 
temperature, high strength, high wear and corrosion 
resistance, easy machinability, and so on [1-4]. These 
alloy have been considered as alternative materials for 
aluminum alloy, cast iron and brass [5, 6]. However, 
brittleness, dimensional and property instability at high 
temperatures above 100-120 °C are known as the most 
important problems for these alloys [7, 8]. In the ZA 
family, ZA-27 alloy has the highest strength and the 
lowest density as well as excellent wear resistance 
property [9]. It is an important bearing material thanks 
to natural lubrication characteristic and also it is 
especially suitable for heavy load and low speed 
applications [10, 11]. 
 
Numerous authors previously studied to reduce high 
temperature sensitivity of ZA-27 alloy and to make it 
more suitable for engineering applications, particularly 
such as automotive industry where wear and corrosion 
resistance are extremely required [12–18]. Depositing 
ceramic coatings on the surface of the materials is 
received attention as an effective method in the current 
literature with the purpose of providing corrosion and 
wear resistance or various functional properties [19]. 
Micro arc oxidation process (MAO) is an effective and 
environmental friendly coating production technique. 
MAO has been applied on surface modification of light 
metals such as aluminum, titanium, magnesium and 
their alloys [20–22]. But there is little research on 

application of MAO on ZA alloys. Bian et al. [23] have 
investigated the effect of electrolytes on the growth 
behaviour, microstructure and tribological properties 
MAO coatings on ZA-27 alloy. They used in their study 
three different electrolytes (silicate, aluminate and 
aluminate/borate composite solutions). They have 
achieved better wear performance and lower friction 
coefficient with aluminate/borate composite electrolyte 
among three coatings. Li et al. [24] have also 
investigated tribological and corrosion properties of 
MAO coatings that produced in electrolytes based on 
sodium silicate with different concentrations, were 
formed on the ZA-27 alloy. 
 
According to the literature review of the MAO coatings 
formed on ZA-27 alloy, there is no study relating the 
characteristic of composite coatings containing solid 
lubricant additives. So, in this paper, composite coating 
based on Al2O3, containing with graphite nanoparticles, 
which deposited on surface of ZA-27 alloy, was 
investigated. Graphite particles were used as 
reinforcing materials because of its lubricating 
properties in electrolytes. The growth behavior, 
microstructure and composition analyses of the 
coatings were performed with scanning electron 
microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray 
spectrometry (EDS), and X-ray diffraction (XRD). In the 
meantime, the coating thickness were also determined. 

 
2. Experimental  
 
2.1. Materials  
 

ZA-27 alloy, with the chemical composition shown in 
Table 1, was used as the substrate material. The alloy 
was produced by using die-casting method. The 
samples were with a dimension of 30 mm diameter and 
thickness of 2.5 mm.  
 

Table 1 Chemical composition (wt %) of ZA-27 alloy. 

Element Al Cu Mg Zn 

Percentage 25.5-28 2-2.5 0.012-0.02 Bal. 

Prior to MAO process, all the samples were 
successively polished with grades of 400 followed by 
600, 800, 1200 silicon carbide abrasive papers and 
cleaned with pure water, acetone and ethanol,  
respectively, and finally they dried with cool flowing air. 
The coated samples for cross-section analysis were 
stored in liquid nitrogen and fractured brittle. 
 
2.2. MAO Treatment 

 
The MAO process were carried out with a coating 
system which produced by Faraday Electronic, Ltd. The 
MAO system used in this study consist of an AC power 
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source, a stainless steel container, a cooling system to 
control the electrolyte temperature and a standalone 
stirring system. Two different aqueous electrolytic 
solutions were prepared in present study. Major 
solution contains Na2HPO4 (8 g/Lt), Na2SiO3 (6g/Lt), 
KOH (2g/Lt). The other one also contains graphite 
particles in which size approximately 800-900 nm 
(6g/Lt) incorporated into base solution. Before the 
treatment the electrolyte was continuously stirred at 
ambient temperature for 30 min.  
 
All MAO coatings were formed on ZA-27 substrates in 
an electrolytic solution at a constant current density of 
10 A/dm

2
. The duty ratio as 10%, the frequency as 250 

Hz, the positive current voltage as 450V, the negative 
current voltage as -100V, and operating time as 15 
minutes, were settled. MAO coatings were prepared 
under these conditions. In both experiments, the ZA-27 
samples were used as the anode and the stainless 
steel tank walls were used as the cathode. During the 
MAO treatment, the temperature of electrolyte was kept 
below 30 °C by water cooling system. After the MAO 
process, the samples were washed with pure water, 
then cleaned with ethanol, and subsequently dried. 

 
The surface morphology, microstructure and thickness 
of MAO coatings that formed in different electrolytes 
were observed by scanning electron microscope 
(SEM). The phase compositions of the MAO coatings 
were studied by), energy-dispersive X-ray spectrometry 
(EDS) and X-ray diffraction XRD analysis. X-ray 
diffraction (XRD) was performed using with a Cu-Kα 
radiation source. The measurements were conducted 
over a scan range between 20° and 80° at a scan 
speed of 2°/min. 
 

3. Results and Discussion 
 

Figure 1 illustrates the surface microstructure of the 
MAO coatings on ZA-27 alloy with and without graphite 
nanoparticles. In Fig.1, it is clear that the pore 
diameters are small and the number of pores are lower 
in the composite MAO coatings. The reason of this; the 
passivation process with alkali solution used in the 
coating process is facilitated and the conductivity of the 
electrolyte is increased so that the coating starting 

 

               
   

            
 

 
Figure 1. Surface morphology of samples a) Al2O3 coating, b) Al2O3 coating containing graphite nanoparticles.  

voltage is reduced. As a result, the substrate-electrolyte 
interface is enriched by Al and Zn ions. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agglomeration 
Particles 

a)  

b) 
 b)  

Pores 
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The decrease in the breakdown voltage decreased the 
coating formation voltage and the discharge density. By 
this way, it was allowed to form aluminum dense 
plasma and also number of pores and pore diameters 
of the MAO coating were reduced and the coating 
formation was more efficient [25]. The addition of 
electrolyte graphite also supported these formations so 
that the number of pores and pore diameter of the 
graphite added composite MAO coatings was smaller 
than the without graphite added MAO coating and thus 
make the coatings more dense and thick, as shown in 
Fig. 2. [26–28]. The graphite addition reduced the 

regional concentration of the current during the 
oxidation process and allowed the flow to be distributed 
over the surface. In this way, more uniform surfaces 
were obtained than without graphite added MAO 
coating [29]. When the Fig.1 is examined, in the MAO 
composite coatings where graphite additives are used, 
graphite particles embedded in the surface can be 
seen. The high temperature that occurs when the 
discharge of the plasma in the discharge channels 
causes evaporation around the electrolyte and the 
melting of the solid components [30]. 

 

       
 

Figure 2. Cross section morphology of the MAO layers a) Al2O3 coating, b) graphite/Al2O3 composite coating. 
 

In Fig. 3, XRD graphs of ZA-27 alloy, Al2O3 coating and 
graphite added composite MAO coatings are given. 
Al2O3 and ZnAl2O4 phase were found in all coated 
samples. The graphite addition produced compounds 
with carbon content in the structure such as Al4C3, 
Al2OC and Al4O4C phases and caused a change in the 
phase structure of the coatings. But the graphite peak 
was not found due to the fact that graphite was 
amorphous in the coatings [31]. It is seen that the peak 
intensity of the Al2O3 phases of the unreinforced MAO 
and graphite added composite MAO coatings is weaker 
than the ZA-27 substrate. This change is an indication 
of the increase in coating thickness with the formation 

of Al2O3 phase. The increase in the ratio of the Al2O3 

phase to the intensity of the Al phase in the MAO 
composite coatings, which were enlarged by the 
addition of graphite, shows that the content of Al2O3 
increases with the addition of electrolyte graphite and 
the thickness of the coating is increased. 
 
The elemental compositions of the coatings were 
detected by EDS and were listed and shown in Fig. 4. 
The coatings formed in the two different electrolytes 
were mainly composed of Na, K, O and Si. Na, K, Si 
and O were from the electrolyte, while the Al and Zn 
were believed to be from the ZA-27 substrate. 

  

 
  

Figure 3. XRD graphs of substrate, Al2O3 coating and Al2O3 coating containing graphite nanoparticles. 
The MAO coating formed in the electrolyte with graphite 
additives contained in the same solution. It should be 
noted that, adding graphite into the base solution, the 
Al and Zn concentration in coatings obviously 

decreased and the C concentration in coatings strongly 
increased compared with the uncoated ZA-27 

substrate.  
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Figure 4. EDS analyses of MAO coatings a) Al2O3 coating b) Graphite/Al2O3 composite coating. 

 

4. Conclusion 
 

In the present study, composite coatings containing 
graphite particles were coated on ZA-27 alloy by MAO 
process and the results can be summarized as follows: 
 

 The graphite doped composite coating was 
successfully coated on the ZA-27 alloy. 

 The pore diameters were small and the number of 
pores were lower in the composite MAO coatings. 

 The passivation process with the alkali solution used 
in the coating process was facilitated and the 
conductivity of the electrolyte was increased so that 
the coating starting voltage was reduced. 

 The number of pores and pore diameter of the 
graphite added composite MAO coatings were 
smaller than the without graphite added MAO coating 
and thus make the coatings more dense and thick. 

 Al2O3 and ZnAl2O4 phase were found in all coated 
samples. 

 The graphite addition produced compounds with 
carbon content in the structure such as Al4C3, Al2OC 
and Al4O4C phases. 

 The graphite peak was not found due to the fact that 
graphite was amorphous in the coatings. 

 The addition of graphite, shows that the content of 
Al2O3 increases with the addition of electrolyte 
graphite and the thickness of the coating is increased. 

 Adding graphite into the base solution, the Al and Zn 
concentration in coatings obviously decreased and 
the C concentration in coatings strongly increased 
compared with the uncoated ZA-27 substrate. 
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Abstract 
 
In this paper, the production of Al2O3 coatings 
containing with and without hexagonal boron nitride (h-
BN) particles that grown on zinc aluminum substrates 
by the process of micro arc oxidation (MAO), were 
investigated. ZA-27 alloy, known as a sliding bearing 
material, was used as the substrate material. The ZA-
27 samples were produced by using die-casting 
method. Two different electrolytic solutions were 
prepared for the surface coating process. The base 
electrolytic solution includes certain quantity chemicals 
of sodium phosphate, sodium silicate and potassium 
hydroxide. The novel electrolytic solution also includes 
h-BN particles in which size about 20-30 µm 
incorporated into base solution. The surface 
morphology, phase structure, and thickness of the both 
coatings were examined using scanning electron 
microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray 
spectrometry (EDS) and X-ray diffraction (XRD). The 
results indicated that, both coatings were successfully 
prepared on ZA-27 alloy substrates.  
Keywords: MAO coating, ZA-27 alloy, Hexagonal 
boron nitride, Al2O3 coating, Composite coating. 
 
1. Introduction 
 
Owing to high strength, low production energy and cost, 
high resistance to wear and corrosion, good cast ability 
and easy machinability, zinc aluminum (ZA) alloys have 
increasingly preferred than conventional materials 
(such as bronzes, cast irons and aluminum alloys) in 
machine industry as components of tribological 
systems, e.g., thrust washers, wear-plates, journal 
bearings and bushings [1–9]. These alloys contain 
high-aluminum content, known generally as ZA-8, ZA-
12, and ZA-27. Among these alloys, ZA-27 is the 
lightest alloy and offers excellent wear resistance 
properties [10, 11]. However, brittleness and 
dimensional instability with rising temperature (above 
>100 °C) have limited its application area [12, 13]. ZA 
alloys have been modified by the addition of many 
elements or particles in order to overcome theirs 
dimensional instability and improve properties, e.g., by 
added high melting elements (magnesium [14], nickel 
[15], silicon [16]), hard ceramic particles (silicon carbide 
[17], alumina [18], zirconia [19]), and solid lubricant 
additives (graphite [20–23], graphene [24]). The main 
goal of the these studies have been to make ZA alloys 
more suitable for engineering applications, particularly 
in automotive industry where wear and corrosion 
resistance are required. But, difficulties in the addition 
of reinforced particles in alloys and long processing 
period have led us tend to alternative production 
methods in the development of ZA alloys such as 
surface modification methods.  

Among various surface modification methods, micro arc 
oxidation (MAO), also called plasma electrolytic 
oxidation, is an economic methods to modify and 
improve the surface properties of materials and 
machine components [25-26].  MAO method has been 
applied on surface modification of many metals such as 
titanium [27], aluminum [28], magnesium [29] and their 
alloys. But, investigations of the application of MAO on 
surface of ZA alloys are extremely rare [30]. In recent 
years, composite coatings that contain solid lubricant 
additives as wear resistant layers have received 
considerable attention [31, 32]. Among solid lubricants, 
hexagonal boron nitride (h-BN) is a promising solid 
lubricant well known for its unique properties such as 
high corrosion resistance, high thermal conductivity and 
thermal shock resistance, self-lubricating with good 
chemical stability [33–35]. Thus, it is very attractive for 
many applications, particularly, as protective coatings 
[36]. But, there is no study relating the characteristic of 
composite coatings containing h-BN additives by using 
MAO. Indeed, the main objective of this study has been 
to analyze of the effect of h-BN additives on the 
structure of Al2O3 coatings which was grown on ZA-27 
alloy. In this study, Al2O3 coatings containing with or 
without h-BN particles were successfully prepared on 
surface of the ZA-27 samples by using MAO method. 
The microstructure and composition analyses of the 
coatings were performed with scanning electron 
microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray 
spectrometry (EDS), and X-ray diffraction (XRD). In the 
meantime, the coating thickness were also determined.  
 
2. Experimental Procedure  
 
2.1. Materials  
 
Commercial ZA-27 alloy was used as the substrate 
material. The alloy was produced by using die-casting 
method. The samples with dimension of Ø30 mm x 2.5 
mm were cut from ingots. The chemical composition of 
the alloy (in wt. %) was given in Table 1. 
 

Table 1 Chemical composition (wt %) of ZA-27 alloy. 
Element Al Cu Mg Zn 

Percentage 25.5-28 2-2.5 0.012-0.02 Bal. 
 
2.2. Preparation of Samples  
 
The ZA-27 samples were polished to Ra≈0.1μm 
roughness level with different grain-sized SiC 
sandpapers. Then, samples were degreased with, pure 
water, acetone and ethanol respectively, and finally 
they were dried. When the cross sectional image was 
taken to determine thickness of coatings, the coated 
samples were stored in liquid nitrogen and fractured 
brittle.  
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2.3. Preparation of Electrolytic Solutions   
 
The MAO process were performed on the ZA-27 alloy 
using a coating system produced by Faraday 
Electronic, Ltd. The Al2O3 coatings were carried out in 
Na2HPO4 (8 g/Lt), Na2SiO3 (6g/Lt), KOH (2gLlt) 
aqueous solution used as electrolyte, other coatings 
were carried out by adding h-BN particles (≈20-30µm 
size (6 g/Lt)) to that solution and distilled water in the 
electrolytic solution were used.  
 
2.4. Preparation of MAO Coatings  
 
In the MAO operations, an AC power supply was used 
in bipolar mode at a constant voltage of 450/-100V for 
15 minutes of operation at 250 Hz operating frequency, 
respectively. In both experiments, the ZA-27 samples 
were used as the anode and the stainless steel tank 
walls were used as the cathode. The electrolyte 
temperature was controlled at low than 30 °C. After the 
MAO process, the coated samples were washed with 
pure water, then cleaned with ethanol, and 
subsequently dried.  
 

2.5. Surface Characterization 
 
Surface morphology and thickness of coatings were 
examined by using scanning electron microscopy 
(SEM), energy-dispersive X-ray spectrometry (EDS), X-
ray diffraction (XRD) was performed using with a Cu-Kα 
radiation source. The measurements were conducted 
over a scan range between 20° and 80° at a scan 
speed of 2°/min.  
 
3. Results and Discussion 
 
Al2O3 coatings containing with h-BN particles were 
formed on ZA-27 substrates in an electrolytic solution at 
a constant current density of 10 A/dm2.  Al2O3 coatings 
without the addition of h-BN was also formed on ZA-27 
alloy to compare the results at the same conditions. All 
the coatings were performed for 15 min. During the 
coating processes of both samples the applied voltage 
was slowly increased, within 20s, up to the 450/-100 V 
and then kept constant for 160 s. Fig. 1 shows the 
surface microstructure of the MAO coatings on the ZA-
27 alloy with and without h-BN particles. Most of   

 

   
 

   
 

Figure 1. Surface morphology of coated samples under different magnification, a, b) Al2O3 coating  c, d) Al2O3 
composite coating containing h-BN particles.  

 
surface area of the MAO coating formed in both 
electrolyte were covered by pores microstructures. This 
is due to the formation of molten alumina, which rapidly 
solidifies due to a quenching effect on the surface of 
the surrounding electrolyte [37, 38]. In general, the 
pores are classified as open and closed pores. The 
open pores are relatively visible on the coating surface 
and the closed pores are seen inside the coating. It is 
known that the composition and concentration of 

electrolytes, process parameters and conditions have a 
significant effect on the morphological character of the 
coatings [39–41]. It is clearly shown from Fig.1 (c) and 
(d) that the open pores on the surface have much 
smaller diameters in the h-BN doped coating. So the 
coatings that coated with the additional particles had 
denser and smaller pores on the surface.  
 

Pores 

 

Pores 

 

Agglomeration 
Particles 

a) 
   

b) 
   

c) 
   

d) 
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Fig. 2 illustrates the thickness of coatings layers formed 
in electrolyte with and without h-BN particles. 
Comparison between the samples showed that the 
presence of h-BN in the electrolyte contributed to 
producing thicker coating. Al2O3 coating with a 

maximum thickness of 11 μm was obtained in the base 
electrolyte (additive-free).  And also it could be seen 
that the thickness of samples that coated in electrolyte 
which contained h-BN additives was 15μm.   

.  

Figure 2. Cross section morphology of the MAO layers a) Al2O3 coating, b) h-BN/Al2O3 composite coating. 

The XRD results of the coated and uncoated samples 
were shown in Fig. 3. The Fig. 3 shows that both of 
composite coatings were mainly composed of α-Al2O3, 
γ-Al2O3 and ZnAl2O4. Other researchers also obtained 

the same conclusion [42]. XRD results also supported 
the h-BN particles peaks. When peaks were compared 
with literature, the presence of h-BN peaks was 
determined. 

Figure 3. XRD patterns of substrate, Al2O3 coating and Al2O3 coating containing h-BN additives. 

The EDS analysis of the surface of the coated samples 
prepared by MAO on ZA-27 alloy was shown in Fig. 4. 
The coatings formed in the two different electrolytes 
were mainly composed of Na, K, O and Si. These 

elements were also in the electrolyte, while the Al and 
Zn were came from the ZA-27 substrate. The B 
element is only found in MAO coatings on ZA-27 alloy 
with h-BN particles. 

Coating Thickness 

Substrate 

Coating Thickness 

Substrate 

a) b) 
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Figure 4. EDS analyses of MAO coatings a) Al2O3 coating b) h-BN/Al2O3 composite coating. 
 

4. Conclusion 
 
In the present study, MAO coating method was 
employed to obtain h-BN/Al2O3 composite coating. Two 
MAO coatings were formed on ZA-27 substrates in two 
different electrolytes and the results can be 
summarized as follows:  

• Electrolyte composition significantly influenced 
thickness, roughness and chemical composition 
of coatings.  

• The open pores on the surface have much 
smaller diameters in the h-BN doped coating. 

• The coatings that coated with the additional 
particles had denser and smaller pores on the 
surface. 

• Al2O3 and ZnAl2O4 phase were found in both 
coated samples.  

• Hexagonal boron nitride peaks was determined 
at h-BN/Al2O3 composite coating. 
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KROM KAPLAMA PROSESİNDE ABS PLASTİKLERİN HOMOJEN 
KAPLANMASI İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ 

IMPROVEMENT OF METHOD FOR HOMOGENEOUS COATING OF ABS 
PLASTICS IN CHROME PLATING PROCESS 
Zahide Öztaş Kaplana, Buket Gelmeza, Yener Usanmaza

a A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. Tic. Ltd. Şti., Bursa, Türkiye, E-posta: info@a-plasltd.com.tr

Özet 

Plastiğin renk ve donukluk gibi olumsuz görüntüsünü 
parlak metal kaplama ile çok daha dekoratif hale 
getirildikten sonra metalik görünümlü plastik parçalara 
ilişkin talep ve beklenti hızla büyümüştür. Plastik 
malzemelerin görsel görünüm ve işlevsellik açısından 
en yüksek standartları karşılaması gerekmektedir. Çok 
küçük ancak görünür iç yüzeylere sahip parçaların 
istenmeyen akım dağılımı nedeniyle kaplanması son 
derece zordur. Birçok durumda bazı bölgelerde gerekli 
en az kaplama kalınlığı elde etmek için diğer 
bölgelerdeki kaplama kalınlığı görmezden gelinir ve 
yaşanan en büyük sıkıntı ise parça yüzeyinin her 
bölgesinde homojen kaplama yapılamamasıdır. Bundan 
dolayı kaplama maliyetleri artmakta, kalite sorunları 
yaşanmakta, hatalı kaplanan parçaların geri dönüşümü 
zorlaşmakta ve zaman, iş gücü, tesis doluluk oranı gibi 
parametreler artmaktadır. 
Bu projede plastikler için homojen bir kaplama yöntemi 
önerilmiş ve doğrulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: ABS, Krom Kaplama, Homojen 
kaplama 

Abstract 

The demand of metal like plastics making more 
decorative by metal coating to get rid of the defects 
such as pale color and opacity of the plastics, has been 
increased. Plastic materials must meet the highest 
standards in terms of visual appearance and 
functionality. The coating of the materials having  very 
small visible internal surfaces is too difficult due to the 
undesirable current distribution. The coating tickness of 
some regions can be ignored to obtain minimum 
coating thickness of some regions required. 
Nonhomogenous coating on the surface is the biggest 
problem. Therefore, the coating cost are rised, quality 
problems are taken place and recycling of the materials 
coated improperly is became more difficult. At the same 
time, many parameters such as workforce, facility 
occupancy rate and time are increasing  In this project 
a homogeneous coating method has been proposed 
and confirmed for plastics. 

Keywords: ABS, Chrome plating, Homogeneous 
coating 

1. Giriş

Plastik üzerine sıralı olarak yapılan kaplama ile 
parçanın ağırlığı %23-25 oranında artmaktadır. 
Çoğunlukla metal kaplama katmanları ABS parça 

maliyetlerini 2-3 katına çıkmasına yol açabilecek 
ekonomik değere sahiptir. En az kaplama alan parça 
kısmında istenen kaplama kalınlığına erişebilmesi için 
yüksek akım alan bölgelerinde %20-30 daha kalın 
kaplama ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda 
gereğinden çok kaplama yapıldığı için süre uzamakta, 
parça toplam ağırlığı ve maliyetler artmakta ve kaplama 
kriterleri değişebilmektedir. Aynı zamanda ince 
desenler ve köşe keskinlikleri kayba uğrayabilmektedir. 

2. Amaç

Projenin amacı krom kaplanması istenilen parça 
yüzeyinden eşit akım geçmesi sağlanarak tüm yüzeyde 
homojen kaplama elde edebilmektedir. Bu sayede kalın 
kaplanarak ek maliyet oluşturan bölgeler bertaraf 
edilmiş olunacak ve hem kaplama kimyasallarında hem 
de kaplanan metal kullanımında tasarruf edilecektir. 
Ayrıca gereksiz yere kalın kaplanarak parça ağırlığının 
artması engellenmiş olunacaktır.  

3. Yöntem

Yüksek akım ve düşük akım bölgelerinde asılı olan 
parçanın anoda olan uzaklıkları değiştirilerek sanal 
ortamda askı tasarım çalışmaları yapılmıştır. Analiz 
programından elde edilen sonuçlar ile askı tasarımları 
netleştirilmiş ve homojen kaplama kalınlığın sağlanıp 
sağlanmadığı çeşitli testler ile incelenmiştir.  

4. Sonuç

Proje hedefini oluşturan final askı çalışması ile askı 
üzerindeki ve parça yüzeyindeki kalınlık homojenliği 
istenilen seviyeye çekilmiştir. Elde edilen ilgili başarılı 
askı sonrasında işlemin ekonomikliği, enerji verimi gibi 
parametrelerin incelenmesi aşamasına geçilmiştir. 
Proje kapsamında yapılan askının, standart proses 
askılarımıza kıyasla; Ekonomikliği, enerji verimliliği, 
tesis kapasitesi, personel miktarına etkisi ve proses 
çevrim süresine olan etkileri incelenmiştir. 
Standart askı kalınlığı ile final askı kalınlığı arasındaki 
kalınlık farkı gözetilerek yıl içerisinde kaplanılan yüzey 
göz önüne alındığında yıllık 2500 kg bakır tasarrufu 
2500 kg nikel tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca sadece 
maddi kazanç değil daha az tüketim projenin çevreci 
yönünü de oluşturmaktadır.  
Günlük üretim verileri göz önüne alındığında redresör 
çalışma saatinden %14 tasarruf sağlanmaktadır.  
Proses enerji verimliliği açısından değerlendirildiğinde 
ise yine %14 enerji tasarrufu sağlanmaktadır. 
Tasarlanan askı dizaynı tesisin %100’üne 
uygulandığında %30 kapasite artışı sağlanacaktır. 
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Abstract
 
Thin-walled tubes, one of the popular passive safety 
equipment, can be used as an adaptive energy 
absorber by being pressurized the tube cavity. Hence, 
energy absorbing performance can be controlled by 
changing the internal pressure values inside tubes. In 
this study, energy absorbing performances of non-
pressurized and pressurized tubes under static and 
dynamic loading conditions has been investigated with 
experimental and numerical studies. In numerical 
models, the internal pressure was defined using ALE 
elements to obtain more realistic simulations. 
Numerical models were verified by using force-
displacement and force-time curves obtained from 
experimental tests for both the static and dynamic 
ones. Dynamic impact tests were fulfilled on a light gas 
gun test system using aluminum aerosol cans. The 
result of experimental and numerical studies showed 
that the pressurized thin-walled tubes exhibit superior 
energy absorbing performance compared to non-
pressurized tubes and deformed with an axisymmetrical 
deformation mode due to the effect of internal pressure. 
Also, in this study, it has been shown that ALE models 
can be efficiently used in realistic modeling of 
pressurized tubes in dynamic impact. 
 
Keywords: Crashworthiness, Pressurized thin-walled 
tube, Adaptive energy absorbers, Energy absorbing 
performance, Axial impact, ALE model 
 
1. Introduction 
 
The demand for vehicles used for transportation and 
shipping in daily life is increasing with the crowded 
population in cities. As a result of this situation, the 
number of vehicles used for transportation and shipping 
has increased and accordingly, the number of 
accidents regarding the vehicles has increased with a 
remarkable rate. In recent years, when the statistical 
data on traffic accidents is examined worldwide, it is 
seen that many people lost their lives due to vehicle 
accidents [1]. Obviously, this data demonstrates the 
importance of vehicle safety and crashworthiness. 
Nowadays, passive and active safety equipment is 
used to ensure collision safety in vehicles. In this 
manner, thin-walled tubes, which is one of the passive 
safety equipment, are often used as energy absorbers 
due to their advantages such as high energy absorbing 
capacity, stiffness, lightweight and low cost [2-5].  
There are many studies in the literature about the 
impact performance of thin-walled tubes and their 
energy absorbing behavior. In these studies, the energy 
absorbing performances of the tubes produced from 
different materials [6,7] (aluminum, steel, carbon fiber) 
with both the different sections [8-10] (circular, square, 
tapered etc.) and the geometries (S shape, Top-hat 

etc.) were extensively investigated. Besides, in the 
literature, the effects of filling the tube cavity with 
different material on the energy absorption performance 
of the tube have been investigated [11-13]. The subject 
of filling the tube cavity has recently become a popular 
field of research due to the fact that it allows the 
improvement of energy absorbing performance without 
significantly changing the weight of the tube. In the 
studies on this subject, the tube cavity is usually filled 
with the materials such as polymeric and metallic foams 
[14,15] and water [16]. In particular, the energy 
absorbing performance of tubes filled with cellular 
materials such as metallic or polymeric foams has 
significantly improved. These studies showed that the 
filled tube exhibited superior energy absorbing 
performance compared to that of empty tube and 
individual cellular material, which is stated that this 
performance increase resulted from the interaction 
between the tube-wall and the filler material [17]. 
Toksoy and Güden [12] reported that the foam filled 
tube deformed under higher mean force than the empty 
tube and therefore the energy absorbing behavior 
improved. The effect of filling the tube cavity with 
cellular materials on the deformation modes of the tube 
was investigated by Mamalis et al. [14], and their 
results indicated that the filled tubes exhibited 
axisymmetric deformation mode as well as superior 
energy absorbing performance. In recent studies, for 
the improvement of energy absorbing performance of 
the tube the pressurization technique of the tube cavity 
has been used as a new method [18-20]. 
Pressurization of the tube cavity provides an adaptive 
energy absorber similar to a metal airbag [18]. 
Experimental and analytical studies were carried out by 
Zhang and Yu [18] for the pressurized cylindrical thin-
walled tubes. In this study, axial compression tests 
were carried out at different internal pressure values 
using the tubes with a different diameter and wall 
thickness. As a result of these tests, they found that the 
pressurized tube deformed at higher mean force value 
and absorbed more energy with an increase in the 
internal pressure value. Also, they explained that the 
improvement of energy absorption performance of the 
tube occurred as results of both the pressurized air and 
interaction between the pressurized air and the tube-
wall. Later, experimental studies confirmed with 
numerical simulations by Hu et al. [21] carried out by 
Zhang and Yu [18]. Afterward, Hu et al. [21] performed 
numerical and theoretical studies for the pressurized 
tube at low-velocity impact. In this study, it was 
determined that the tube deformed easier in the 
axisymmetric deformation mode with the effect of 
increasing internal pressure. In the numerical 
simulations performed by Hu et al. [21], the internal 
pressure was considered as a constant during the 
deformation and the pressure was acted to the inner 
surface of the tube as a force. However, this 
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assumption is not a correct approach at the high-
velocity impacts. For this purpose, to obtain the more 
realistic modeling of internal pressure changes and 
energy absorbing performance of the pressurized tube 
during the high velocity impact, an ALE (Arbitrary 
Lagrangian Eulerian) models was developed by Kuleyin 
and Gümrük [22]. In their study, they showed that 
different energy absorbing performance was obtained 
in the cases that the internal pressure was taken as a 
constant or the ALE elements were used for 
pressurized air. Therefore, for realistic numerical 
models, it was noted that internal pressure should be 
taken no consideration as a constant under the 
dynamic impact. 
In this study, the energy absorbing behaviors of 
pressurized thin-walled tubes investigated by 
experimental tests and ALE models. Pressurized thin-
walled tubes subjected to experimentally static 
compression and dynamic axial impact tests, and 
besides the ALE models were validated with the 
experimental results validated. The influences of 
internal pressure and impact velocity on the energy 
absorbing performance of the tube were investigated by 
means of numerical force-displacement curves. In 
addition, the deformation modes were compared to the 
experimental ones to understand the effect of internal 
pressure on the energy absorption performance of thin-
walled tubes.   
 
2. Experimental Studies 
 
Experimental tests were conducted to investigate the 
effects of internal pressure on the energy absorbing 
performance of the tube and to validate the numerical 
models using ALE. The tests were carried out under 
static and dynamic loading conditions. In these tests, 
seamless aerosol aluminum tubes produced by using 
the deep drawing method in one end closed form were 
used. The dimensions of the tubes used were a 
diameter of 22 mm, a wall thickness of 0.4 mm and a 
length of 40 mm. To determine the mechanical 
properties of tube material, static tensile tests were 
carried out at the strain rate that corresponded to 5 x 
10-4 s-1. The tensile specimens had a dog-bone shape 
with the gage section of 3 mm x 0.4 mm x 25 mm. The 
mechanical properties of the tube material obtained 
with the aid of tensile tests are given in Table 1. 
 
Table 1.  The mechanical properties of tube material 
 

Density 
(kg/m3) 

Elastic 
Modulus 
(GPa) 

Yield 
Strength 
(MPa) 

Poisson 
Ratio 
(ν) 

2700 68 42.3 0.27 
 
Within the scope of the study, a base plate was 
designed for the pressurization of the tube cavity during 
the static and dynamic compression tests. The 
schematic illustration of the designed base plate 
(Figure 1a) and the mounting of the tube and base 
plate (b) are given in the Figure 1. As seen from the 
Fig.1, the base plate has an air inlet port which permits 
for the tube cavity to be pressurized. 
The static compression tests of the pressurized tubes 
were carried out at crosshead velocity of 5 mm/min at 

INSTRON 3382 Universal Test machine for determining 
the energy absorbing performance for the empty tube.  
 
 

 
a) 

 
b) 

Figure 1. The photos of; a) schematic and b) real 
pressurized thin-walled tube 
 
Dynamic tests were performed using the Light-Gas Gun 
test setup at the Mechanical Laboratory of Karadeniz 
Technical University. Schematic illustration of the test 
system is given in the Figure 2.  

 
a) 

 
b) 

Figure 2. a) A schematic view of the light gas gun test 
setup used in dynamic experiments and b) The view of 
the mounting of pressurized tube prior to test 
 
The transmitted bar (Ø20 mm) of this device were 
composed of high strength steel with a length of 4 m 
and strain gauge were mounted to a distance of 1 m 
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from impact end. To eliminate any flexural stress on the 
bars, the strain gauges and the resistors were designed 
such that they formed a half Wheatstone bridge. In 
addition, the signal emitted from the Wheatstone bridge 
was strengthened with an aid of amplifiers. The signals 
were recorded by a high-speed oscilloscope. The 
calculation of variation in the force versus time to time 
was achieved using MATLAB using Equation (1).  
 

𝜎𝜎 =  
𝐴𝐴0𝐸𝐸0

𝐴𝐴
 ε𝑡𝑡(𝑡𝑡) 

 
(1) 

As it can be understood, Equation (1) calculates the 
force at the fixed side of the pressurized tube. During 
the dynamic test, the test specimen placed at the 
impact end of bar by using a strong glue as shown in 
the Figure 2b. The impact velocity of the striker bar, of 
which length and diameter are 0.6 m and 20 mm 
respectively, was measured with the laser diodes 
mounted on the test device.  
Dynamic test for pressurized tube was carried out at 
0.4 MPa internal pressure and 30 m/s impact velocity. 
The experimental force-displacement curves of static 
and dynamic tests were used to verify the numerical 
model. In addition, the deformation modes of the empty 
and pressurized tubes were examined. 
 
3. Numerical Studies 
 
Numerical studies were conducted to investigate the 
effect of different internal pressure and impact 
velocities on energy absorbing behavior of pressurized 
tubes. In numerical studies, 2D (two-dimensional) axial-
symmetrical ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian) 
models were established in the LS-DYNA finite element 
commercial program. In the model, the tube was 
modeled using 2132 axial symmetric volume-weighted 
solid elements. Also, the bottom end of the tube is fixed 
to a rigid plate representing the base plate. The impact 
condition during the dynamic test at the impact end of 
the tube was carried out using a movable rigid plate. 
The material model for the tube was defined by MAT-
24-LINEAR-ISOTROPIC-PLASTICITY material card 
using the true stress-true strain curve of the material. 
The internal pressure in the tube was modeled by using 
the ALE elements and the interaction between the tube 
and pressurized air using FSI (Fluid Structure 
Interaction) approach was setup. The pressurized air in 
the tube was defined with MAT-NULL material card and 
the pressurization of the tube was performed using 
EOS-IDEAL-GAS card. The material properties and 
ideal gas constants of air are given in Table 2. 
 
Table 2. Air properties for ideal gas   

Pressure Density 
(kg/m3) 

Specific Heat 
Ratio (Cp/Cv) 

Initial Relative 
Volume (Vro) 

1 atm 1.204 1.4 1 
 
The internal pressurized region inside the tube cavity 
was created by using the INITIAL-VOLUME-
FRACTION-GEOMETRY card. The relationship 
between the tube wall and the internal pressure, in the 
FSI approach, was defined using the CONSTRAINED-
LAGRANGIAN-IN-SOLID card. 

Prior to impact, CONTROL-DYNAMIC-RELAXATION 
control card was used to obtain stress equilibrium in the 
tube-wall due to the effect of internal pressure at the 
beginning of the numerical simulations. The numerical 
model and boundary conditions schematically were 
shown in Fig.3. 
  

 
Figure 3. The schematic figure of the numerical model 
and boundary conditions  
 
Numerical studies were performed at different internal 
pressure and impact velocities. For different internal 
pressure conditions, numerical simulations were 
performed at internal pressure values of 0.4, 0.8 and 
1.2 MPa which respectively corresponded to 25-75% of 
the yield stress of the tube material for 30 m/s impact 
velocity. Besides, in order to investigate the effect of 
different impact velocities on the energy absorption of 
pressurized tubes, numerical simulations were also 
performed for 0.4 MPa internal pressure at 30m/s, 
60m/s and 90 m/s, respectively. Thus, the force-
displacement curves were obtained and compared 
each other for determining the effect of an increase of 
internal pressure and impact velocities on the energy 
absorption performance of thin-walled tubes. 
 
4. Results and Discussion  
 
In order to validate the numerical model used for the 
tube and pressurized air, the experimental and 
numerical results (force-displacement and the force-
time curves) from the static and dynamic axial 
compression tests of the empty and pressurized tubes 
are given in the Figure 4 in respectively.   
 
When the static force-displacement curves examined in 
Figure 4a, it is seen that experimental and numerical 
data incompatible with each other. The difference 
between the static curves is considered to be caused 
from geometric imperfections in the tube-wall and the 
effect of welding zone. For the pressurized tube, 
experimental and numerical force-time curves of 
dynamic tests are given in Figure 4b. As can be seen 
from the figure, experimental and numerical data are 
quite similar except for some peak points. Both curves 
include high oscillations due to stress wave effect. 
Nevertheless, it is noted that the mean values of both 
curves are almost all same.  
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a) 

 
b) 

Figure 4. Experimental and numerical results; a) Static 
force-displacement curves for empty tubes and b) 
Dynamic force-time curves for the pressurized tubes 
(P0=0.4 MPa) 
 
To understand the effect of internal pressure on the 
energy absorption behavior of the pressurized tubes 

the results obtained from the ALE model are given in 
Figure. In the Figure 5, the force, and energy 
absorption curves were obtained at 30 m/s impact 
velocity at 0.4 MPa, 0.8 MPa, and 1.2 MPa, 
respectively. As seen from the Figure 5a, the thin-
walled-tube deformed at higher impact forces with an 
increase in the internal pressures. While the tube with 
0.4 MPa internal pressure deformed at 981 N, mean 
force value increased to 1060 and 1160 N values for 
the internal pressure of 0.8 MPa and 1.2 MPa, 
respectively.  
Fig. 5b shows the absorbed total energy-displacement 
curves by the pressurized thin-walled tube at the end of 
deformation. As can be understood from Figure 5b, the 
increasing mean force value regarding internal 
pressure causes the amount of energy that is absorbed 
by the pressurized tube to increase For example, at 20 
mm displacement value the absorbed energy at 1.2 
MPa increased %15 according to the internal pressure 
value of 0.4 MPa 
Fig. 6 shows the images of the thin-walled tubes after 
the deformation in static and dynamic conditions in 
order to understand the cause of the improvement in 
energy absorbing performance by the internal pressure 
of the tube. As seen from the figure, the tube exhibits 
the non-axial-symmetrical deformation mode in the 
non-pressurized state, however the deformation mode 
of the tube change into the axisymmetric form with the 
effect of the internal pressure. During the axisymmetric 
deformation, the collapse folds are larger and smoother 
compared to the non-axisymmetric deformation mode, 
for this reason, pressurized tubes absorb the energy 
more steadily. Due to this difference in the deformation 
mode, the pressurized tubes deform under higher mean 
force and the total amount of absorbed energy 
increased. 

 

  
a) b) 

 
c) 

Figure 5. The comparison of the results obtained by the numerical models at 30 m/s impact velocity; a) Force-
displacement, b) Mean force-displacement and c) Absorbed energy-displacement curves 
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a)  b) 

Figure 6. The comparison of deformation behavior for 
a) The non-pressurized tube at static compression test
and, b) The pressurized tube at 30 m/s impact velocity 

Figure 7. The comparison of force-displacement curves 
for different impact velocities (P0=0.4 MPa) 

In Figure 7 shows the numerical force-displacement 
curves obtained at the different impact velocities for 
P0=0.4 MPa. When the force-displacement curve given 
for 90 m/s impact velocity examined, it can be seen that 
a shock zone formed with the high-speed impact effect. 
This shock zone size can be seen at the 0-10 mm 
deformation on the force-displacement curve where the 
force is nearly straight and constant. At 30 m/s impact 
velocity, a small shock is formed, but the shock zone 
size decreases to approximately one third compared to 
90 m/s impact velocity. Also, it should be noted that 
with increasing of impact velocity, the force severities 
have no serious change, which it is attributed to the 
strain rate independency of tube-wall material and too 
small inertial reaction of tube-wall due to the usage of 
very small sized tubes.  

5. Conclusion

Throughout this study, the internal pressure and its 
effects on the energy absorbing behavior of pressurized 
tube were investigated with experimental and numerical 
tests. For this purpose, ALE models, which they were 
validated with the experimental tests performed by 
using a light gas gun set-up, were developed to 
simulate pressurized tube. The simulations were 
performed for the two cases in which the effects of 
internal pressure and impact velocity were investigated.  

In experimental studies, it was seen that pressurized 
tubes deformed under higher mean force value 
compared to non-pressurized tubes. Furthermore, the 
thin-walled tube exhibits axisymmetric deformation 
mode due to the internal pressure, thus showing 
superior energy absorbing performance compared to 
the non-pressurized state. In the numerical studies 
performed for different internal pressures, the mean 
force and accordingly the amount of absorbed energy 
increased with an increase of the internal pressure. 
In addition, it was determined that a shock zone formed 
in the pressurized tube due to impact, and this zone 
had higher amplitude depending impact velocity. 
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Özet  
 
İnce cidarlı tüpler, hafif olmaları yanında sahip oldukları 
üstün enerji sönümleme kabiliyeti nedeniyle otomotiv 
endüstrisinde geniş kullanım alanına sahiptir. Son 
zamanlarda ince cidarlı tüplerin yapısal olarak sahip 
olduğu tüp boşluğunun basınçlı hava veya köpük 
malzemelerle doldurulması konusuna olan ilgi giderek 
artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 
basınçlandırılmış ince cidarlı tüplerin statik basma 
davranışları ve enerji sönümleme performansları 
deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneyler 
statik yükleme koşullarında farklı iç basınçlardaki 
tüplerle ve farklı emniyet valfi çalışma basınçlarında 
gerçekleştirilmiştir. Sayısal çalışmalar ise iç basınç 
değişimlerinin emniyet valfi kullanımı ile statik durumda 
ihmal edildiği kabulüyle sabit basınçta 
gerçekleştirilmiştir. Deneysel ve sayısal çalışmalar 
sonucunda iç basınçsız ve basınçlandırılmış tüpler için 
çarpma kuvveti, sönümlenen toplam enerji ve 
deformasyon görüntüleri elde edilmiştir. Bu çalışma 
sonucunda basınçlandırılmış tüpler için iç basınç 
etkisiyle tüp deformasyon şeklinin değiştiği, ortalama 
çarpma kuvveti değerinin ve sönümlenen toplam enerji 
miktarının önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Ayrıca 
emniyet valfi kullanılarak iç basınç değerinin 
ayarlanabilmesi sayesinde çarpma sırasında ilk pik 
kuvvetin önemli ölçüde düşürülerek çarpma enerjisinin 
sönümlenebileceği belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: İç basınçlı ince cidarlı tüpler, 

Çarpma testleri, Sonlu elemanlar yöntemi, Enerji 
sönümleme 
 

Abstract  
 
Thin-walled tubes have a wide range of applications in 
automotive industry due to their superior energy 
absorbing capability as well as their lightweight. 
Recently, there has been a growing interest in filling in 
the gaps of tube with pressurized air or foam materials. 
For this reason, in this study the static compressional 
behaviours of pressurized thin-walled tubes were 
investigated with experimental and numerical studies. 
The static experiments were carried out with thin-walled 
tubes at different internal pressures and at different 
working pressure of safety valve. Numerical studies 
have been carried out at constant pressure with the 
assumption that internal pressure changes are 
neglected in the static loading conditions by the use of 
safety valve As a result of experimental and numerical 
studies, the impact force, the total absorbed energy and 
the deformation images of the pressurized tubes were 
obtained. As a result of this study, it was seen that the 
tube deformation shape changed with the effect of the 
internal pressure for the pressurized tubes, the mean 
impact force value and the total amount of absorbed 
energy increased significantly. In addition, by adjusting 

the internal pressure value using the safety valve, it has 
been determined that the impact energy can be 
absorbed by decreasing the first peak force during the 
impact. 
 
Keywords: Pressurized thin-walled tubes, Crash tests, 

Finite element method, Energy absorbing 
 

1. Giriş 
 
Araçlarda kullanılan önemli güvenlik ekipmanlarından 
biri olan ince cidarlı tüpler, sahip olduğu üstün enerji 
sönümleme performansının yanında düşük maliyet, 
yüksek rijitlik ve hafiflik gibi avantajlara da sahiptir [1,2] 
ve bu avantajları nedeniyle enerji sönümleyici olarak 
sıkça kullanılmaktadır.   
İnce cidarlı tüplerin enerji sönümleme performanslarının 
belirlenmesi konusunda litaratürde birçok çalışma yer 
almaktadır. Bu çalışmalarda ince cidarlı tüp malzemesi 
[3], kesit özellikleri ve geometrisinin [4,5] enerji 
sönümleme performansına etkisi teorik, deneysel ve 
sayısal çalışmalar ile araştırılmıştır. Teorik olarak 
gerçekleştirilen çalışmalarda dairesel ve kare kesitli 
tüplerin statik yükleme altında ortalama kuvvet değerleri 
tüpün çapı, cidar kalınlığı ve uzunluğu gibi geometrik 
özelliklerine bağlı olarak formülasyonlar ile belirlenmiştir 
[6-8]. Daha sonraki yıllarda gerçekleştirilen deneysel 
çalışmalar ile analitik formüller doğrulanmıştır [9]. 
Langseth ve Hopperstad [10] tarafından yapılan 
çalışmada ise alüminyum tüplerin enerji sönümleme 
performansına deformasyon şeklinin ve cidar 
kalınlığının etkileri deneysel olarak incelenmiştir.  
Ayrıca farklı malzeme [3,10] (alüminyum ve çelik) ve 
kesit özelliklerine [11] (daire, üçgen, kare, çokgen vb.) 
sahip ince cidarlı tüplerle deneysel basma testleri 
gerçekleştirilmiş ve dairesel kesitli alüminyum tüplerin 
diğerlerine kıyasla üstün enerji sönümleme performansı 
sergilediği belirlenmiştir.  
İnce cidarlı tüplerin enerji sönümleme 
performanslarının, ağırlıklarının arttırılmadan 
iyileştirilmesinde tüp boşluğunun hücresel malzemeler 
ile doldurulması konusu önemli bir araştırma alanıdır. 
Alavi Nia [12] tarafından yapılan çalışmada köpük 
dolgulu tüplerin dolgusuz tüplere kıyasla daha üstün 
enerji sönümleme performansı sergilediği belirlenmiştir. 
Köpük dolgulu tüplerin enerji sönümleme 
performansının iyileşmesinin hem köpük hem de köpük 
ile tüp cidarı arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak 
meydana geldiği belirlenmiştir [13].  
Son zamanlarda tüp boşluğunun basınçlandırılması 
yöntemi, tüp ağırlığının arttırılmadan enerji sönümleme 
performansının iyileştirilmesinde kullanılan yeni bir 
yöntemdir.   Basınçlandırılmış yapısal elemanlar ile 
çarpışma durumunda enerjinin sönümlenerek yapısal 
hasarın oluşumunun engellenebileceği Graczykowski 
vd. [14] tarafından yapılan çalışmada gösterilmiştir. 
Zhang ve Yu [15] tarafından yapılan çalışmada iç 
basıncın ince cidarlı tüplerin deformasyon davranışı ve 
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enerji sönümleme performansına etkisi analitik ve 
deneysel çalışmalar yardımıyla incelemiştir. İç basınç 
etkisiyle ince cidarlı tüplerin iç basınçsız duruma göre 
farklı deformasyon şekli sergilediği ve böylece enerji 
sönümleme performansını iyileştiği belirtilmiştir. Ayrıca 
farklı çap ve cidar kalınlığına sahip basınçlandırılmış 
ince cidarlı tüplerin deformasyon davranışının 
farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Metalik ince cidarlı 
tüpler dışında ayrıca fiber kompozit tüplerin de tüp 
boşluğunun basınçlandırılmasıyla enerji sönümleme 
performansının iyileştiği Hou vd. [16] tarafından yapılan 
çalışma gösterilmiştir. Bu çalışmada iç basınçsız, 0.9 
MPa ve 1.8 MPa’lık iç basınçlara sahip fiber kompozit 
tüplerle deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiş ve iç 
basınç etkisiyle sönümlenen toplam enerjinin büyük 
oranda arttığı belirtilmiştir. Basınçlandırılmış tüplerin 
dinamik yükleme koşullarında eksenel çarpma 
performansları ise Kuleyin ve Gümrük [17] tarafından 
deneysel ve sayısal çalışmalar ile incelenmiştir. Bu 
çalışma ile çarpma sırasında iç basınç değişimleri ve 
dalga etkilerinin tüpün deformasyon davranışına ve 
enerji sönümleme performansına etkisi araştırılmıştır. 
Bu çalışmada ise basınçlandırılmış ince cidarlı tüplerin 
statik yükleme koşulunda enerji sönümleme 
performansları ve deformasyon davranışları deneysel 
ve sayısal çalışmalar ile incelenmiştir. Deneysel 
çalışmalar metal içecek kutuları kullanılarak, sabit ve 
değişken iç basınç durumlarında gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca tüp boşluğunun basınçlandırılması için statik 
basınç kontrol test sistemi tasarlanarak üretilmiştir. 
Deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen kuvvet- yer 
değiştirme eğrileri ve deformasyon görüntüleriyle iç 
basınçsız ve basınçlandırılmış ince cidarlı tüplerin 
enerji sönümleme performansları karşılaştırılmıştır. 
Sayısal çalışmalar ise ince cidarlı tüplerin enerji 
sönümleme performansları ve deformasyon 
davranışlarının iç basınçsız ve iç basınçlı durumlar için 
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sayısal 
modeller hem deneysel kuvvet-yer değiştirme eğrileri 
hem de deformasyon görüntüleriyle doğrulanmıştır.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Çekme Testleri 

 
Deneysel çalışmalarda ince cidarlı tüp olarak derin 
çekme ile dikişsiz bir şekilde üretilen her iki ucu kapalı 
forma sahip Alüminyum içecek kutusu kullanılmıştır. 
Tüp malzemesinin mekanik özellikleri ise çekme testleri 
yardımıyla belirlenmiştir. Çekme testleri ince cidarlı tüp 
üzerinden 3 mm x 0.11 mm x 50 mm boyutlarında 
numuneler Elektro Desarj İşleme (EDM) ile kesilerek 
hazırlanmıştır.  Bu numuneler ile çekme testleri, 
INSTRON 3382 Elektromekanik Çekme Basma Test 
cihazında video ekstansometre kullanılarak 5x10

-4 
s

-1
 

şekil değiştirme hızında gerçekleştirilmiştir. Çekme 
numunesinin uzama değeri ise video ekstansometre 
yardımıyla belirlenmiştir. Çekme testlerinin 
tekrarlanabilirliği için üç test gerçekleştirilmiştir. Test 
sonrası elde edilen gerilme birim şekil değiştirme eğrisi 
Şekil 1’de verilmiştir Bu eğri kullanılarak malzemeye ait 
mekanik özellikler belirlenmiştir. Çekme testi sonrası 
tüp malzemesinin Elastisite modülü 68 GPa ve Akma 
dayanımı 274.6 MPa olarak belirlenmiştir. 
 

 
Şekil 1. Statik deney numunesine ait gerilme birim şekil 
değiştirme eğrisi 
 
2.2. Statik Basma Deneyleri 

 
Statik basma testleri, ince cidarlı tüplerin iç basınç 
etkisindeki enerji sönümleme performansı ve 
deformasyon davranışını deneysel olarak belirlemek 
için gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler ALŞA Üniversal 
Çekme Basma Test Cihazında gerçekleştirilmiştir. 
Basma deneylerinde 0.11 mm cidar kalınlığında, 56 
mm çapındaki derin çekme yöntemiyle üretilen dikişsiz 
metal içecek kutuları kullanılmıştır. İçecek kutularının iki 
ucu kapalı formda olması nedeniyle alt ve üst bölgeleri 
kesilmiştir. Kesilen bölgeler herhangi bir çentik etkisi 
oluşmaması amacıyla talaşlardan temizlenmiş ve 
böylece iki ucu açık ince cidarlı tüp formu elde 
edilmiştir. İç basınçlı tüplerin statik basma testlerinin 
gerçekleştirilmesi, tüp boşluğunun basınçlandırılması 
ve iç basıncın kontrol edilmesi amacıyla Şekil 2a’da 
şematik resmi verilen statik basınç kontrol sistemi 
tasarlanmıştır. Basınç kontrol sisteminde yer alan 
donanımlara ait detay resimler ise Şekil 2b ve c’de 
verilmiştir. Şekil 2’den görüldüğü gibi tasarlanan bu 
sistem sırasıyla basınç kontrol valfi, basınç göstergesi, 
iç basınç torbası bağlantısı, iç basınç torbası, ince 
cidarlı tüp ve emniyet valfinden oluşmaktadır. Statik 
basınç kontrol sisteminde yer alan elemanların 
bağlantısı sırasıyla şu şekilde yapılmıştır. Öncelikle 
metalik lif katkılı iç basınç torbası kontrol sisteminde yer 
alan iç basınç torba bağlantısına kelepçeler ile montaj 
edilmiştir. Daha sonra tüp, alt ve üst bağlantı bloklarına 
yine kelepçeler yardımıyla bağlanmıştır. Bu işlemlerden 
sonra deney sistemini oluşturan diğer elemanların 
bağlantıları gerçekleştirilerek deney sistemi teste hazır 
hale getirilmiştir.  
Test sırasında iç basınç, basınç göstergesi yardımıyla 
kontrol edilebilmiş ve emniyet valfi kullanımı sayesinde 
deformasyon sırasında iç basıncın belirli bir değerde 
sabit kalması sağlanmıştır.  
 

 
a) b) 
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c) 

Şekil 2. Statik basınç kontrol sistemine ait (a) Şematik 
(b) Parçalara ait ve c) Montaj resimleri 
 
Statik basma deneyleri 10 mm/dk’lık basma hızında 
çekme basma test cihazında iç basınçsız ve farklı iç 
basınçlara sahip ince cidarlı tüpler için 
gerçekleştirilmiştir. Statik deneyler kapsamında sabit iç 
basınç ve değişken iç basınç durumları için deneyler 
planlanmıştır. İç basıncın sabit olduğu deneylerde iç 
basınç torbası 0.25 ve 0.35 MPa’lık basınca sahip hava 
ile doldurulmuş ve emniyet valfi bu basınç değerlerine 
ayarlanmıştır. Değişken iç basınca sahip tüplerin statik 
deneyleri için iç basınç torbası 0.2 MPa’lık basınca 
sahip hava ile doldurulmuştur. Bu deneyler için 
kullanılan emniyet valfleri ise 0.3 ve 0.4MPa’lık çalışma 
basınçlarına ayarlanmıştır. Her iki durum için statik 
deneyler gerçekleştirilmiş ve deneyler sonucunda 
basınçlandırılmış ince cidarlı tüplere ait kuvvet-yer 
değiştirme eğrileri elde edilmiştir 
 

3. Sayısal Çalışmalar 
 
Basınçlandırılmış ince cidarlı tüplerin enerji sönümleme 
performansı ve deformasyon davranışlarının 
incelenmesi için sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak 
sayısal çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda 
statik yükleme koşullarını temsil eden modeller 
oluşturulmuş ve sayısal modeller deneysel çalışmalar 
yardımıyla doğrulanmıştır. Sayısal çalışmalarda LS-
DYNA Sonlu Elemanlar paket programı kullanılmıştır.  
Statik yükleme koşulları için sayısal analizler iç 
basınçsız ve sırasıyla 0.25 ile 0.35 MPa’lık iç 
basınçlara sahip ince cidarlı tüpler için yapılmıştır. 
Statik analizler için oluşturulan sayısal modeller, 
hareketli üst rijit plaka ve ince cidarlı tüpten meydana 
gelmektedir. Hareketli üst rijit plaka deney sırasında 
kullanılan üniversal çekme basma test cihazındaki üst 
çeneyi temsil etmektedir.  
Modellerde kabuk (Shell) elemanlar kullanılmıştır. Üst 
rijit plaka Belytschko-Tsay (Type 2) eleman 
formülasyonuyla modellenirken ince cidarlı tüp ise Tam 
integrasyonlu kabuk eleman (Fully-integrated Shell 
elements, Type 16) formülasyonu kullanılarak 
modellenmiştir. Üst rijit plakanın analiz sırasındaki 
hareketi BOUNDARY-PRESCRIBED-MOTION-RIGID 
kartı kullanılarak sabit bir hız olarak ve plaka ile ince 
cidarlı tüp arasındaki temas AUTOMATIC-CONTACT-
SURFACE-TO-SURFACE kartı kullanılarak 
tanımlanmıştır. Ayrıca deformasyon sırasında tüpün 
kendi kendine temasını tanımlamak amacıyla 
AUTOMATIC-SINGLE-SURFACE temas algoritması 
kullanılmıştır. Daha sonra statik basma testlerindeki 
test koşullarının sayısal modelde de temsil edilebilmesi 
için gerekli sınır şartları modele eklenmiştir. Üç boyutlu 
model ve sınır şartları Şekil 4’te verilmiştir. Şekilden de 
görüldüğü gibi test sırasında tüpün oturduğu yüzey 
ankastre uç olarak modellenmiştir. Bu bölgede bulunan 
düğüm noktalarının serbestlik dereceleri tüm yönlerde 
sınırlandırılmıştır. Ayrıca statik testlerde tüpün üst 
bölgesi ile üst bağlantı bloğu arasında rijit bir bağlantı 
bulunmaktadır. Bu nedenle sayısal modellerde tüpün 
üst bölgesindeki düğüm noktaları sadece düşey yönde 
serbestlik derecesine sahip olacak şekilde 
modellenmiştir Sayısal modellerde tüp içerisindeki iç 
basıncın sabit olduğu kabul edilmiş ve iç basınç tüp iç 
yüzeyine düzgün şekilde tanımlanmıştır. Tüp iç 
yüzeyine etki eden basınç modele LOAD-SEGMENT 
kartı kullanılarak eklenmiştir. Bu modellerde iç basıncın 

tüp üzerinde oluşturduğu gerilme etkisi DYNAMIC-
RELAXATION kontrol kartı yardımıyla kontrollü olarak 
oluşturulmuş ve yükleme gerilmeler dengeye geldikten 
sonra başlatılmıştır. 
 

 
a) 

 
 

b) 
Şekil 4. Üç Boyutlu sayısal modellerde kullanılan a) 
Sınır şartları ve b) Yapısal elemanlar 
 
İnce cidarlı tüplerin malzeme modeli ise LS-DYNA 
programında bulunan MAT-24-PIECEWISE-LINEAR-
ISOTROPIC-PLASTICIY malzeme kartı kullanılarak 
oluşturulmuştur. Bu kartta Şekil 1’de verilen eğri 
kullanılarak elde edilen gerçek gerilme-plastik şekil 
değiştirme eğrisi kullanılmıştır. Üst rijit plaka ise MAT-
RIGID malzeme kartı kullanılarak modellenmiştir.  
 

4. Bulgular ve İrdeleme  
 
Bu bölümde basınçlandırılmış enerji sönümleyici 
elemanların çarpma performansları ve deformasyon 
davranışlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmalara ait bulgular verilmiştir. Elde edilen bulgular 
deneysel ve sayısal sonuçlar olmak üzere iki ana başlık 
altında sunulmuş ve irdelenmiştir.  
4.1. Deneysel Bulgular 
 

İç basınçlı tüplerin enerji sönümleme davranışının 
incelenmesi amacıyla statik basma deneyleri 
yapılmıştır. Bu deneyler sabit ve değişken iç basınca 
sahip ince cidarlı tüplerle gerçekleştirilmiştir.  
İç basıncın sabit olduğu durum için deneyler, iç 
basınçsız ve sırasıyla 0.25 ve 0.35 MPa’lık iç basınçlı 
tüplerle gerçekleştirilmiştir. Statik basma deneyleri 
sonucunda her bir tüp için kuvvet- yer değiştirme 
eğrileri elde edilmiştir. Şekil 5’te statik basma 
deneylerinden elde edilen kuvvet-yer değiştirme eğrileri 
verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi basma deneyleri 
başlangıç aşamasında basınçsız veya basınçlı tüp 
cidarında burkulma başlayana kadar kuvvet değerleri 
artmakta ve bir pik değere ulaşmaktadır. Burkulmanın 
başlaması ile pik kuvvet değeri belirli bir oranda 
azalmakta daha sonra ikinci burkulma olana kadar 
tekrar artmaktadır. Bu durum deformasyon boyunca 
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devam ederek enerjinin sönümlenmesi sağlanmaktadır. 
İç basınçlı tüplerde ilk pik kuvvet oluşumundan sonra 
deformasyon boyunca kuvvet değerleri sabite yakın 
şekilde ilerlerken iç basınçsız tüplerde ise kuvvet 
değerleri belli bir aralıkta değişmektedir.  
Şekil 6’da ise iç basınçsız ve sabit iç basınca sahip 
tüplerin statik basma deneyi sonrası deformasyon 
resimleri verilmiştir. Şekil 6a’dan görüldüğü gibi iç 
basınçsız durumda tüp eksenel simetrik olmayan 
deformasyon şekliyle deformasyona uğramaktadır. 
Buna karşın Şekil 6b-c’de sırasıyla 0.25 ve 0.35MPa’lık 
iç basınçlara sahip tüplerin eksenel simetrik 
deformasyon şekliyle deformasyona uğradığı 
görülmektedir. Şekil 5’te verilen kuvvet-yer değiştirme 
eğrileri incelendiğinde, iç basınçlı tüplerin iç basınçsız 
tüplere göre farklı davranışlar sergilediği görülmektedir. 
Bu durumun iç basınç etkisiyle tüp deformasyon 
şeklinin değişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir 
(Şekil 6).   
 
 

 
 
Şekil 5. Farklı iç basınçlara sahip tüplerin deneysel 
kuvvet-yer değiştirme eğrileri 
 

Kuvvet- yer değiştirme eğrileri yardımıyla iç basınçsız 
tüp için ortalama ve maksimum kuvvet değerleri 
belirlenmiştir. İç basınçsız durumda ortalama kuvvet 
değeri 218 N iken iç basınç etkisiyle ortalama kuvvet 
0.25 ve 0.35 MPa’lık iç basınçlı tüpler için sırasıyla 
1140 N ve 1365 N olmuştur. Böylece iç basınç etkisiyle 
ortalama kuvvet değerinin iç basınçsız tüplere kıyasla 
%422 ve %526 oranında arttığı görülmektedir.  
Kuvvet- yer değiştirme eğrileri kullanılarak deformasyon 
sırasında sönümlenen toplam enerji miktarı da elde 
edilmiş ve Şekil 7’de grafiksel olarak verilmiştir. 
Sönümlenen toplam enerji miktarı 50 mm’lik 
deformasyon mesafesi sonunda iç basınçsız tüp için 
15.31 J iken 0.25 ve 0.35 MPa’lık iç basınçlara sahip 
tüpler için sırasıyla 54.86 J ve 65.18 J olmuştur. 
Böylece deformasyon boyunca enerji sönümlemenin 
efektif olarak gerçekleştiği ortalama kuvvet değerinin 
artmasıyla tüpün enerji sönümleme performansının 
önemli ölçüde arttığı anlaşılmaktadır.  
İç basıncın değişken olduğu durum için deneyler, 
başlangıçta 0.2 MPa’lık iç basınca sahip tüplerle 
gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerde kullanılan emniyet 
valfi çalışma basıncı sırasıyla 0.3 ve 0.4 MPa olarak 
ayarlanmış böylece deformasyon sırasında iç basıncın 
artmasına izin verilmiştir. Şekil 8’de emniyet valfi 
çalışma basıncı 0.3 MPa ve başlangıçta 0.2 MPa iç 
basınca sahip ince cidarlı tüpün statik basma 
testlerinden elde edilen kuvvet- yer değiştirme eğrileri 
verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi iç basınç değerinin 

emniyet valfinin çalışma basıncı değerinden düşük 
olması durumunda deformasyon sırasında oluşan ilk 
pik kuvvet değeri büyük oranda azalmıştır. Buna 
ilaveten, test sırasında oluşan kuvvet değeri 
deformasyon boyunca artış eğilimi göstermiştir. Kuvvet 
değerindeki bu artış, iç basınç emniyet valfi çalışma 
basıncına ulaşana kadar devam etmekte, emniyet valfi 
çalışma basıncına ulaştığında ise sabite yakın bir 
şekilde ilerlemektedir. 
İç basınç ve emniyet valfi çalışma basıncı arasındaki 
ilişkinin incelenmesi için başlangıçta 0.2 MPa’lık iç 
basınca sahip tüplerle emniyet valfi çalışma basıncı 0.4 
MPa olarak ayarlanarak statik basma testleri 
yapılmıştır. Şekil 9’da emniyet valfi çalışma basıncı 0.3 
ve 0.4 MPa olan durumlar için statik deneylerden elde 
edilen kuvvet-yer değiştirme eğrileri karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi emniyet valfi 
çalışma basıncı arttığında, kuvvet değeri deformasyon 
boyunca sürekli artış göstermektedir. Bu durum 
deformasyon sırasında iç basıncın emniyet valfi 
çalışma basıncına ulaşamamasından kaynaklanmıştır. 
İç basıncın emniyet valfi çalışma basıncından düşük 
seçildiği durumda çarpma sırasında oluşan ilk pik 
kuvvet değerinin deformasyon boyunca etki eden 
kuvvet değerlerinden düşük olduğu görülmektedir (Şekil 
8-9). Bu durum çarpma sırasında ciddi yaralanmalara 
sebep olan ilk pik kuvvetin iç basınçlı tüpler kullanılarak 
kolayca kontrol edilebileceği sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır

.  

   

a) b) c) 
Şekil 6. Statik basma deneylerindeki tüp deformasyon şekilleri a) İç basınçsız, b) 0.25 MPa’lık iç basınca sahip ve 
c) 0.35 MPa’lık iç basınca sahip 
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Şekil 7. Farklı iç basınçlara sahip tüplerin deneysel 
sönümlenen toplam enerji eğrileri 
 

 
Şekil 8. Çalışma basıncı 0.3 MPa olan emniyet valfi 
kullanılarak elde edilen değişken iç basınçlı tüpler için 
deneysel kuvvet-yer değiştirme eğrileri 

 
 
Şekil 9. Çalışma basıncı 0.3 ve 0.4 MPa olan emniyet 
valfi kullanılarak elde edilen değişken iç basınçlı tüpler 
için deneysel kuvvet-yer değiştirme eğrilerinin 
karşılaştırılması 
 
4.1. Sayısal Sonuçlar 

 
Sayısal çalışmalar kapsamında statik basma 
deneylerinin sayısal modelleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu kısımda sayısal çalışmalar 
kapsamında yapılan statik analizler sonucunda elde 
edilen bulgulardan bahsedilecektir.  
Statik deneylerde iç basıncın deformasyon sırasında 
değişmediği görüldüğünden bu analizler sabit iç basınç 
kabulü ile gerçekleştirilmiştir. Şekil 10’da iç basınçsız 
durum için deneysel ve sayısal kuvvet-yer değiştirme 
eğrileri verilmektedir. Pik kuvvet değerleri deneysel ve 

sayısal çalışmalar için sırasıyla 489 N ve 610 N olarak, 
ortalama kuvvet değerleri ise sırasıyla 218 N ve 257 N 
olarak elde edilmiştir. Deneysel ve sayısal analizlerden 
elde edilen kuvvet- yer değiştirme, pik ve ortalama 
kuvvet değerleri arasındaki farkların iç basınçsız 
tüplerin gerçekte kusursuz bir yüzeye sahip 
olmamasına rağmen sayısal analizlerde kusursuz 
olarak modellenmesinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

 
Şekil 10. İç basınçsız tüpler için statik koşullarda 
deneysel ve sayısal kuvvet-yer değiştirme eğrileri 
 
Şekil 11’de 0.25 ve 0.35 MPa’lık iç basınca sahip 
tüplerin deneysel ve sayısal kuvvet- yer değiştirme 
eğrileri verilmektedir. Şekil 11a’da tüp deformasyonu 
sırasında deneysel ve sayısal olarak elde edilen 
kuvvet- yer değiştirme eğrilerinin hemen hemen aynı 
olduğu görülmektedir. Pik kuvvet değerleri deneysel ve 
sayısal çalışmalar için sırasıyla 1382 N ve 1412 N 
olarak elde edilmiştir. Ortalama kuvvet değerleri ise 
deneysel ve sayısal çalışmalar için sırasıyla 1085 N ve 
1140N olmuştur. Şekil 11b’de ise 0.35MPa’lık iç 
basınca sahip tüplerin deneysel kuvvet-yer değiştirme 
eğrileri verilmektedir. Sayısal analiz ile deneysel 
sonuçlar arasındaki yakınsama 0.25 MPa’lık tüpte 
olduğu gibi 0.35 MPa’lık tüpte de görülmektedir. Pik 
kuvvet değerleri deneysel ve sayısal çalışmalar için 
sırasıyla 1747 N ve 1624 N olarak elde edilmiş. 
Ortalama kuvvet değerleri ise sırasıyla 1410 N ve 1365 
N olmuştur. Kuvvet- yer değiştirme, pik ve ortalama 
kuvvet değerleri incelendiğinde deneysel çalışmaların 
ve sayısal analizlerin birbirleriyle uyumlu sonuç verdiği 
görülmektedir.   
Şekil 12’de iç basınçsız ve 2.5 MPa’lık iç basınca sahip 
tüplerle gerçekleştirilen statik basma deneyi ve sayısal 
analizler sonrasında elde edilen deformasyon 
görüntüleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil 
12a’da iç basınçsız tüp için deneysel ve sayısal 
deformasyon görüntüleri verilmiştir. Tüpün statik basma 
deneyi sırasında eksenel simetrik olmayan 
deformasyon şekline maruz kaldığı ve tüpün 
deformasyon sonrası görüntüsünün sayısal 
analizlerden elde edilen deformasyon görüntüsüyle 
uyumlu olduğu görülmektedir. Bu deformasyon 
sırasında çökme lobları büyük ve az sayıda oluşmuştur. 
Şekil 12b’de ise 0.25 MPa’lık iç basınca sahip tüpün 
statik basma deneyi ve sayısal analiz sonrası 
deformasyon görüntüleri verilmiştir. Deformasyon 
görüntüleri incelendiğinde deney ve sayısal analiz 
sonrasında elde edilen görüntülerin benzer olduğu 
görülmektedir. İç basınç etkisiyle, eksenel simetrik 
olmayan çökme lob sayısının arttığı görülmektedir. 
Böylece iç basınç etkisiyle sönümlenen enerji 
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miktarının deformasyon sırasında oluşan çökme lob 
sayısının artmasıyla arttığı söylenebilir.  
 

 
a) 

 
b) 

Şekil 11. Farklı iç basınçlara sahip tüplerin statik 
koşullarda deneysel ve sayısal kuvvet-yer değiştirme 
eğrileri; a) 0.25 MPa ve b) 0.35 MPa iç basınçlarda 
 

  
a) 

  
b) 

Şekil 12. Statik deney ve sayısal analizlerden elde 
edilen deformasyon resimlerinin karşılaştırması; a) İç 
basınçsız ve b) 0.25 MPa iç basınçlı tüpler için 
 

5. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada, basınçlandırılmış ince cidarlı tüplerin 
enerji sönümleme performansları ve deformasyon 
davranışları incelenmiştir. Çalışmalar deneysel ve 
sayısal olarak iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Tüp 
boşluğunun basınçlandırılarak deneysel çalışmaların 
gerçekleştirilmesi amacıyla basınç kontrol sistemi 
tasarlanmıştır. Tasarlanan bu test sistemi ile deneysel 
çalışmalarda basınçlandırılmış tüplerin sabit ve 
değişken iç basınçlı olmak üzere iki durumda statik 
basma testleri gerçekleştirilmiştir.  
Statik testler sonrasında sabit iç basınçlı ince cidarlı 
tüplerin iç basınçsız tüplere kıyasla daha yüksek 
ortalama kuvvet altında deforme olduğu ve iç basıncın 
artmasıyla da ortalama kuvvetin arttığı görülmüştür. 
Bununla birlikte sönümlenen toplam enerji miktarının da 
arttığı belirlenmiştir. Ayrıca tüp boşluğunun 
basınçlandırılmasıyla ince cidarlı tüpte deformasyon 
sırasında oluşan çökme lobu sayısında artış 
gözlemlenmiştir. Bu durum iç basınçlı tüplerin daha 
üstün enerji sönümleme performansı göstermesinin 
nedeni olarak görülmektedir.  
Değişken iç basınçlı durumda statik testle, emniyet valfi 
çalışma basıncının tüp iç basıncından daha yüksek 
seçilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Testler sonucunda 
değişken iç basınçlı tüplerle deformasyon sırasında 
oluşan ilk pik kuvvetin düştüğü görülmüştür. Ayrıca 
deformasyon boyunca iç basıncın artmasıyla kuvvet 
değerinin arttığı ve enerjinin bu şekilde sönümlendiği 
gözlemlenmiştir. Böylece iç basınçlı ince cidarlı tüplerin 
iç basınç değerinin ayarlanarak çarpma sırasında 
oluşan ilk pik kuvvetin düşürülmesinde kullanılabileceği 
belirlenmiştir.  
Sayısal çalışmalar iç basınçsız ve basınçlandırılmış 
ince cidarlı tüplerin deformasyon davranışlarının ve 
enerji sönümleme performanslarının incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.  Oluşturulan sayısal 
modeller deneysel çalışmalardan elde edilen kuvvet- 
yer değiştirme eğrileriyle doğrulanmıştır. Sayısal 
modellerden elde edilen deformasyon sonrası 
görüntüler deneysel görüntüler ile karşılaştırılmış ve 
hem iç basınçsız hem de basınçlandırılmış tüplerin 
deformasyon sonrası sayısal ve deneysel görüntülerinin 
uyumlu olduğu görülmüştür. Böylece statik koşullar için 
sabit iç basınç kabulü ile gerçekleştirilen sayısal 
çalışmaların başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.  
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Abstract 
 
In this study; plastic vehicle fuel filler pipes have been 
welded on spin welding machine process. All 
parameters that identified and used on process control 
was tested with various type of experiments for analyze 
the effect of these parameters to the welding 
characterization. With the analyses pull-of tests of the 
samples; leakage test,  hardness test, visual and optic 
microscope controls of samples are examined. 
Because of all detailed analyses; special appropriate 
parameters for machine were defined.   

Keywords: Spin Welding, PA (Polyamide) Pipe 
Welding. 
 

1. Introduction 
 
Sometimes due to technological processes, 
involvement of different materials, sophisticated shapes 
of components or even production costs, it is required 
to produce multiple parts and then joining them in 
rather quick and effective way to fabricate complete 
component. An example for these solutions is fuel filler 
pipes for vehicles. 
 
The engineering thermoplastics have potential to 
replace of metallic components by reducing weight and 
improving efficiency. In order to practically employ 
thermoplastics in industry, fusion bonding welding 
process could be used. Efficient spin welding method is 
one of the fusion bonding processes. 

 
Fusion bonding, in principle, consists of surface 
preparation (if it necessary), heating the polymer at the 
interface to a viscous state, in order to physically 
causing polymer chains to inter-diffuse and cooling the 
polymer for joint consolidation [1,2]. Usually the quality 
of the welded parts is compared to the quality of 
autoclave consolidated or compression-molded parts. 
Similar to the autoclave consolidated or compression-
molded parts, the polymer chains are mixed across an 
interface during welding, resulting in the disappearance 
of joint surfaces and development of ability to transfer 
loads through the welded area [3]. 

Since none of the joining techniques can be applied to 
all kinds of components and materials, a small number 
of complementary joining techniques can be defined to 
cover a broad range of applications. Fusion-bonding 
process and corresponding techniques for welding 
thermoplastic components are shown in Figure 1. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. Fusion bonding classification 

 
Thermoplastic molecules are held together by 
secondary chemical bonds, which can be broken by 
heating.  This permits thermoplastic molecules to slide 
relative to each other and to diffuse across a weld 
interface. The chemical and mechanical properties of 
polymers can be changed. Joining of thermoplastic 
pipes is an important process in the manufacturing of 
fuel filler pipes. The focus of this paper is spin welding 
technique. The required equipment, the effects of 
processing parameters on weld performance and 
quality, the advantages/disadvantages of spin welding 
technique, and the fuel filler pipe applications are 
described in this paper. 

Thermoplastic composites have higher damage 
tolerance, fracture toughness, impact resistance, 
excellent corrosion and solvent resistance, good fatigue 
resistance, low storage cost and infinite shelf life [1,4]. 

Today, joining of thermoplastic composite 
structures are becoming more important since 
thermoplastic composite materials are increasingly 
being used to replace metallic or thermoset composite 
counterparts to better withstand static and fatigue loads 
in aerospace, automotive, and marine industries [1,2]. 
Many joining techniques have been developed to weld 
un-reinforced and reinforced thermoplastic polymers 
[5,6]. 

2. Spin Welding Method 

Spin welding of thermoplastics is one of the internal 
frictional welding processes commonly used in industry 
to weld parts with cylindrical weld lines. Spin welding, 
known as rotational friction welding, is a process where 
thermoplastic parts with rotationally symmetrical joining 
surfaces are rubbed together under pressure and a 
unidirectional circular motion. Generally, one 
component is held stationary while the other is rotated 
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in the process. The heat that is generated during this 
process melts the plastic at the interface, forming a 
weld zone upon cooling. The process can be carried 
out on a dedicated spin welding machine or on a lathe.  
A dedicated design spin welding machine used on 
scope of this study. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figure 2. Schematic of the spin welding 

3. Joint Design 

Joint design is a critical factor when designing 
thermoplastic components for spin welding. Care 
should be taken to ensure that the joint achieves the 
desired result; that is what produces an aesthetically 
pleasing appearance and/or gives the desired weld 
strength. One of the most common joint designs is 
tongue and groove, because it helps with flash 
containment and aids in pat alignment [7]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Typical joint design for spin welding.         

T=Wall thickness, A= ~5t to 8t, 

F=30°, C+D=Weld surface (~2,5 x T) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 4. Example of shear joint [7] 
T=Wall thickness, B=1.5 x T, 

C=Clearance (~13mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Typical joint design used with PA (Nylon) 
T=Wall thickness, B=1.5 x T, 

L=0.51 to1.1mm 
 
 

Figure 6. Filing pipe welding zone connection profile 
design for the study 

4. Spin Welding Parameters and 
Production of Prototypes   

Similar to the linear vibration welding, this process 
consists four phases. I) Initial heating, II) Un-steady 
melting and flow, III) Steady state flow and IV) 
Solidification [8,9]. In Phase I, the heat is generated by 
friction, which increases the material temperature at the 
interface. The polymer melts when the temperature at 
the interface, reaches to the melting or glass transition 
temperature, Tk, which this differs depending on the 
type of polymer; i.e., amorphous, semi-crystalline, and 
crystalline. In Phase II, the heating mechanism 
changes from solid friction to shear dissipation within 
the molten region. The temperature rises rapidly since 
the shear and heat generation rates are very high. The 
molten film is very thin in the un-steady state friction 
phase. As the molten film thickness increases, some 
parts of the molten material are squeezed out of the 
shear zone by the axial pressure. The steady-state flow 
phase occurs when the heat generation and loss at the 
interface reaches a state of equilibrium. During this 
phase, the molten layer has constant thickness and 
temperature, T, with a significant temperature gradient 
through the thickness. Attaining the steady-state regime 
provides high weld strength, since an intensive flow is 
necessary for a good quality weld. In Phase IV, the 
rotary motion is brought to a stop, either abruptly or 
gradually. Forging pressure is applied to facilitate the 

Spin Tool  

Plastic parts 

Fixed Tool 

Welding 

interfaces  

Pressure  
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inter-diffusion of the polymer chains, after which the 
polymer solidifies [8,9]. To run the spin welding 
process, three main parameters must be considered: 
welding speed, pressure and process time. Additional 
parameters are torque required to maintain desired 
velocity and penetration. The welding time depends on 
the welding pressure and welding velocity. At the 
optimum welding pressure and velocity, the 
temperature rapidly reaches a steady-state phase, 
under which a high-quality weld can be obtained. 

In this study, Direct-drive Spin Welding method is used. 
In direct-drive spin welding, one component is rotated 
at against the stationary component. The required 
rotation speed depends on the material and the 

application. These two materials will have an optimal 
interfacial linear speed to generate the friction and heat.  
The weld time is another parameter, that the rotation 

between the components is maintained. The longer the 
weld time, the greater the heat generated at the 
interface. Optimum weld times are determined 
experimentally. If a predetermined displacement of 

material is required then the welding process can be 
controlled by displacement, that is, when the required 
displacement is achieved, the rotating head is stopped.  
Optimal quality welds will be achieved as long as the 
steady state phase has been reached.      

Table 1. The welding parameters used in the 
experiments 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 7. A welded prototype (Cross-sectioned) 

 

5. Validation Test Results 

There are a variety of welding tests or weld quality 
measurements used to best determine the welding 
conditions. Depending on the usage area of the welded 
product, the chosen measurement method can be weld 
penetration, breaking strength or leak test. Within the 
scope of the project, optimal parameters were 
determined on sample parts with tensile test, leakage 
test, blasting test, cross-sectional samples after visual 
inspection. 

 

5.1 Visual Inspection of Samples 

For the spin welding process to be suitable, the melting 
material must completely fill the welding gap. Any 
cracks on the connecting surfaces should be 
discontinuous, no porosity. Any discontinuity, whether 
the gap occurred, whether enough penetration was 
achieved should be determined by visual inspections, 
and the appropriate parameter window should be 

confirmed by interfacial micro studies. 

 

 

 

 

 
Figure 8. Connection interface sample No. 1 

 
There was no welding error in the interface of sample 
No. 1 which could adversely affect the bond strength. 
No connection defects were observed. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figure9. Connection interface sample No. 2 
 

When the surface images taken from sections A and B 
are examined on Figure 8, it is seen that there is a 
patch and gap between the tongue and groove. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figure 10. Connection interface sample No. 3 

As a result of this the interfacial examinations 
performed by the optical microscope of the sample No. 
3, porosities were found.  

 
Parameter 
Window 

Code 

 
Rotation 
Speed 
(tr/mm) 

 
Displacement 

Speed 
(mm/s) 

 
Pressure 

(daN) 

 
Weld 
Time 
(s) 

 
Displacement 

(mm) 

     1  1650      1.90    30   2     2,30 

     2    500      1.90    30   2     2,30 

     3  1650      1.90    30   2       1 

     4  1650      1.90    30   2       4 

     5  1650        3    30   2     2,30 

     6  1650        6    30   2     2,30 

A 

B
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Figure 11. Connection interface sample No. 4 
 
Optical microscope interface studies of the sample No. 
4 show that the penetration is insufficient in the inner 
wall of the pipe. The insufficient mating surface area 
negatively affects both the bond strength and the 
sealing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Connection interface sample No. 5 

 

 

 

 

 

Figure 13. Connection interface sample No. 6. 

Optical microscope interfaces examinations of samples 
No. 5 and 6 indicate that penetration is not enough 
between the tongue and the main component. 

 

5.2. Tensile Test Results of Prototypes 

Breaking strength results at the connection points of the 
samples are shown in Table 2. The results of the 
breakage adjustment results of prototypes with the 
same parameter group were averaged. When the 
results of the breaking strength seen in Table 2 are 
evaluated; 
 

 Table 2. Tensile strength test result table of samples 
Parameter 

Window Code 
Sample Number 

Tensile Strength 
(N) 

1 

1 3900 

2 3915 

3 3919 

2 

1 3560 

2 3567 

3 3571 

3 

1 3830 

2 3829 

3 3825 

4 

1 3533 

2 3527 

3 3531 

5 

1 3684 

2 3679 

3 3683 

6 

1 3652 

2 3648 

3 3646 

 
5.3. Leakage Test Results of Prototypes 

Leakage tests have been carried out in order to be sure 
there are not any cracks or discontinuous defect 
opening to the outside in welding area. Both the visual 
leakage test with water and the air leakage test were 
performed. The results are shown in Table3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14. Leak test with air (an image, during the test) 

 
 
 

Table 3. Leakage test result table of samples 

Parameter 
Window 

Code 

Sample 
Number 

Under 
Water 

With Air 

Visual 
Control 
Result 

Result 
(cm

3
/min.) 

1 

1 OK 0,0012 

2 OK 0,0010 

3 OK 0,0013 

2 

1 NOK 0,037 

2 NOK 0,035 

3 NOK 0,041 

3 

1 NOK 0,058 

2 NOK 0,038 

3 NOK 0,043 

4 

1 OK 0,0011 

2 OK 0,007 

3 OK 0.0014 

A 

B 
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5 

1 NOK 0,055 

2 NOK 0,058 

3 NOK 0,054 

6 

1 NOK 0.080 

2 NOK 0,84 

3 NOK 0,92 

 
5.4. Shore D Hardness Test Results of Prototypes 

Table 4. Hardness test result table of samples 
Hardness Test Results - ISO 868, (Shore D) 

Parameter 
Window 

Sample 
Code 

Mixed 
Region 

1mm 
farther 
from 
joint 

border 

Connection 
İnterface 

boundary) 

1 

1 61 75 60 

2 61 74 59 

3 62 74 60 

2 

1 62 70 60 

2 63 72 61 

3 62 70 60 

3 

1 63 69 58 

2 61 70 57 

3 64 69 57 

4 

1 59 71 59 

2 59 72 59 

3 58 70 58 

5 

1 58 69 58 

2 57 71 61 

3 60 71 58 

6 

1 64 72 63 

2 65 72 61 

3 65 70 63 

 

Figure 14. Hardness measurements taken on samples 
 
6. CONCLUSIONS 
 
In this study, the effect of rotation speed, displacement 
velocity, pressure and displacement parameters on 
spin welding joint was investigated by using fuel 
transfer pipes. 
 
As a result of, the interfacial examinations performed by 
the optical microscope of the sample No. 2,3,4,5 and 6 
internal surface defects were found (Porosities, lack of 
penetrations and cracks). The porosities and other 
defects occurring at the interface may decrease the 
connection surface area and may affect the joint 
strength due to internal stresses. 

Not all of the tensile test specimens were detached 
from the main material. According to the tensile test 

results, the desired strength in the weld zone is 
enough. 
 
Tensile strength results seem appropriate for all 
parameter Windows, although the leak test results are 
not suitable for all parameter combination windows. 
 
In air leakage tests, the acceptable value of the product 
is 0.015 cm

3
/min. The leak test results of samples No. 1 

and 4 meet the expectation. However, only 
microstructure, tensile and leakage test results of 
sample No. 1 indicate that the parameter window of this 
sample can be used. 
 
It can be said that the rapid cooling in the weld zone 
increases the amorphous structure, leads to a decrease 
in crystallinity and a 13% decrease in the hardness 
values of the mixture of the sample No. 1. Hardness 
differences in other regions can also be attributed to 
cooling rate differences. 
 
As a result, the optimization of parameters such as 
rotation speed, displacement velocity, and 
displacement in the spin source is very important for 
efficient connections designs. 
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Abstract 
In this study, the main components of hand brake 
control mechanism and their effects on system 
efficiency were investigated. In order to determine the 
effect of tube and oil component differences on the 
force efficiency, cable stifness and friction force, 
especially the sheath structure, a test matrix was 
formed and the results were evaluated comparatively. 
 
Keywords: Hand brake control wire, Force 
Transmission and Efficiency, Mechanical losses. 
 
1. Introduction 
Brakes are one of the most important safety systems in 
vehicle. Main functions; deceleration, maintain speed of 
vehicle during downhill run and one and for all, the 
vehicle is parked stationary in a straight or inclined road 
condition. The basic principle of the brake system is to 
provide the clamping force between the disc / liner and 
the drum / liner. Deficient compression force can cause 
the vehicle to decelerate or not to stop as intended. 
This vehicle could be dangerous for drivers, 
passengers, pedestrians and other drivers. In vehicles, 
the mechanical parking brake is a mechanism used to 
keep the vehicle stationary on a straight or inclined 
track. 
This system consists of a cable which is connected 
directly to the brake unit at one end and to a starting 
handle on the other end..  
The mechanism is usually a hand-operated lever or a 
pull lever or foot pedal [ [1]. 
In modern vehicles, convection and mechanical parking 
brake systems are composed of many components and 
these systems show mechanical losses. These 
components include the parking brake lever, front / 
middle / rear brake wires, some brackets with body 
elements. [2] 
In this study, the effects of different wire sheath, tube 
and oil components used in mechanical hand brake 
control cables on mechanical losses and force 
efficiency of the system were investigated. 
In previous scientific studies, it has been determined 
the effects of the hand brake control cable sheaths with 
different tube and oil materials against the stifness 
force are not investigated. 
In 2011, Paul Stoloff published “A Study of Parking 
Brake Cable Efficiency as Affected by construction 

Type”, and ıt was examined the effects of different wire 
and sheath components of the major suppliers in the 
industry on the park brake wires. [2] 
Sönmez and his friends published in 2014, 
“Investigation of the effects of various structural 
components used in hand brake control cable 
mechanisms in automotive industry on system 
efficiency” and at this study examined the effects of 
different wire structure, tube and oil material 
combinations on system efficiency. [3] 
In this study, the effects of different sheath structures 
and combinations of different oil and tube materials and 
force efficiency were investigated. 
Excessive mechanical losses can be observed even in 
the best designs. All these losses lead to difficulties in 
requirements of the customer during the park of the 
vehicle. However, when part of the system is designed 
inadequately, it may result in unacceptable large force 
or course length losses. Parking brake cables can offer 
specific, interesting opportunities in the development of 
parking brake systems. [2] 
The basic components of the mechanism are sheath, 
tube, wire, oil, grommet, wire cap, sheath cap and 
protective elements. Sheath, tube, wire and oil are the 
most important parameters affecting system efficiency. 
The sheath is a piece which is produced by plastic 
extrusion process and protects it from external factors. 
The tube is the part that facilitates the movement of the 
wire by minimizing the friction force of the wire. It 
prevents the wire from being damaged by direct contact 
of the wire inside the sheath. The oil and tube reduce 
the friction force of the wire and increase the ease of 
movement. The wire is a part that provides the transfer 
of the applied tensile forces and may be needed in 
different sizes and windings according to the desired 
properties. The mechanical efficiency of the system 
determines the total losses of all components in the 
system. The hand brake control cable is the most 
important component in the braking system that affects 
the power efficiency loss. The force applied to the hand 
brake lever is limited to the end user (customer) and 
has a limited value. The required movement course 
from the cable is again determined and limited by the 
end user. The control cables lead to a reduction in force 
and course efficiency.  However, small improvements in 
cable performance have a significant effect on system 
performace. 
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Figure 1. A typical manual hand brake control cable mechanism and its components 
 
 
2. Method and Test Bench 
 
2.1 Effiency Test 
 
Figure 1 shows an efficiency test device on which a test 
sample is positioned in the vehicle position. Under 
constant conditions, it is a simple cable test stand to 
measure the input / output force and input / output 
movement, after which it was approved by the main 
automotive industry. Effiency, stifness and friction force 
test results are evaluated on the basis of the 
requirements of Renault's specification 31-06-014. 
For every new vehicle design, the hand brake cables 
are designed many times and the designs are validated 
by spesific tests. Hand brake cables are designed in 
various coordinate and dimensions according to new 
vehicle designs.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 1. Hand brake cable mechanism efficiency test 

bench 
However, changing coordinates may cause mechanical 
losses in the system. The product of Figure 1 is placed 
in the test apparatus with reference to the x, y and z 
coordinates in the vehicle position. In the bench, the 
driver's hand force is simulated with the help of a motor, 
while the resistance shown by the movement of the 
drum is simulated with springs. The load cells (input-
load cell and output-load cell) seen in Figure 1 are 
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transferred to the software which is part of system and 
% efficiency value is calculated from the mechanism. 
 
2.2 Stiffness Test 
  
The resistance of the product to the flex with the force 
applied to the hand brake lever is called stiffness in the 
automotive industry. [3]  
 
The product is placed in the test setup designed 
according to the placement in the vehicle position. In 
the test device, one end of the test specimen is fixed to 
the portion that simulates the drum. 
 
Load cell is supported by digital display and rulers. The 
aim here is to provide the desired optimum elongation 
values of the test sample drawn at a certain force with 
the help of the engine. 
 
2.3 Friction force test 
 
Hand brake control cable is placed on the test bench 
according to the vehicle position and The wire inside 
the sheath is pulled with Digital dynamometer. 
 
Friction is a desired event in machine elements such as 
brakes and clutches. However, friction is an 
undesirable event in all other systems, such as the 
other hand brake cable, and it is desirable to reduce 
friction from the system. 
 
Friction in general terms; it is defined as the resistance 
of the surfaces in contact and acting on or against the 
possibility of movement [4]. Therefore, in the design of 
hand brake cable, it is desired to use industrial oil to 
reduce friction between tube and wire and to test the 
effect of oil material differences on the system. 
 
3 Test Samples and Test Results 
 
First, a test matrix table was created for the correlation 
of 6 different parameters predicted to affect the system. 
 
Table 1. Different types of wire with different material in 
the tube and oil combinations of prototype samples. 
 
 Sheath /A Sheath /B 
TUBE/A + OIL/A Prototype 1 Prototype 5 
TUBE /A + OIL/B Prototype 2 Prototype 6 
TUBE /B + OIL/A Prototype 3 Prototype 7 
TUBE /B + OIL/B Prototype 4 Prototype 8 
 
Two types of polymer tubes extruded from different 
materials, 2 different chemical oil materials and sheath 
combinations with 2 different armor structures, 8 types 
of prototype hand brakes are designed. 24 test samples 
were produced, three of each combination. Prototype 
samples consisting of various sheath, tube and oil 
combinations are named as Combination1-8 as shown 
in Table1. The wire structure is kept constant and the 
prototype specimens consisting of combinations of 
components such as sheath, tube and oil are tested. 
The average of these three values was evaluated as 
the test result of that combination. Sheath / A and 
Sheath / B coded case designs are different. 
 

Tube / A and Tube / B materials were produced from 
different polymer materials (PEHD and PBT). Industrial 
Oil / A and Oil / B silicone based on prototype samples 
have different chemical structures and different 
densities (YagA: 1.0g / ml, FatB: 0.96g / ml). 
 
Figure 3 shows the design of single-helical shealth 
constructions. The cross section taken shows kılıf 
"A"flat wire and polymer sheath. 
 

 
Figure 3. Single coil sheath structure. (Sheath A) 

 
Figure 3 shows the design of double-stranded cable 
constructions. In the figure, the region shown by the 
numeral 1 shows the polymer coating sheath, whereas 
the number 2 shows the round wire used in the 
structural design, and the number 3 shows the 
trapezoidal wire. 
 

 
Figure 4. Double coil sheath structure. (Sheath B 

 
3.1 Stiffness Test Results 
 
When the stiffness test result graph is examined in 
Figure 5, it is seen that the lowest stiffness value 
belongs to the prototype 1 hand brake control cable 
prototype with 11.2 daN. 
 
3.2 Stiffness Test Results 
 
When the stiffness test result graph is examined in 
Figure 5, it is seen that the lowest stiffness value 
belongs to the prototype 1 hand brake control cable 
prototype with 11.2 daN. 
 
3.3 Friction Force Test Results 
 
Figure 5 shows the friction force result graph of all 
prototype samples up to prototype1-8. According to the 
results of the test, the friction force value of the 
prototype 3 hand brake control cable is 0.86 daN and 
the lowest friction force value is the prototype. 
 
3.4 Efficiency Test Results 3 
 
The result graph of the samples tested with 182 daN 
input force can be seen in figure 5. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

624



 
 
 
Figure 5. Stiffness, Friction Force, Force Efficiency test 
result graph. 
 
 
 
 
 

Table 2. Load Efficiency, Stiffness, and Friction Force 
tests result table. 
 

TEST RESULTS 

PROTOTYPES Force 
Efficiency 

Stiffness,  
(daN/mm) 

Friction 
Efficiency 

(daN) 
Prototype 1 81,20% 11,2 0,92 
Prototype 2 79,30% 15,5 1,07 
Prototype 3 79,20% 13,6 0,86 
Prototype 4 73,00% 12,7 1,13 
Prototype 5 78,90% 19,1 0,94 
Prototype 6 81,60% 16,3 0,90 
Prototype 7 77,40% 19,4 0,93 
Prototype 8 68,20% 17,9 1,46 

 
 
4. Conclusions 
 
In this study, the effects of the important components 
which constitute the system in the hand brake control 
cable design to the force efficiency were tested by 
keeping the wire structure constant. It was determined 
that the design of the tube, oil and sheath constructions 
forming the system affected the system efficiency. 
When the effect of two different sheath structures used 
in prototype manufacturing on hand brake control cable 
design parameters; Examining the flexibility result 
graph in Figure 5, it is seen that the samples used in 
sheath B are more flexible than the prototype 1,2,3,4 
samples used in the sheath A of the prototype 5,6,7,8 
samples. 
When the effect of the sheath structures on the load 
efficiency is examined, it is seen in the load efficiency 
graph of Figure 5 that there is a 0.5% difference 
between the load efficiency values of the prototype 1 
and 6. As a result, Force efficiency fell within a very 
narrow range and was repeatable. 
When the friction force result graph is evaluated, it is 
seen that the friction force values of the samples with 
prototypes 4 and 8 are higher than the other samples. 
As a result, the selection of the correct cable and 
components can cause significant improvements in the 
performance of the hand brake control systems. 
In order to measure the control cable performance, the 
shared method can help the engineers for every new 
vehicle desing and by giving quick, repeatable, simple 
and safe results. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, 10 mikron toz boyutuna sahip NiTi Şekil 
Bellek Alaşım tozlarına farklı toz bağlayıcı yükleme 
oranlarında (%60 toz-%40 bağlayıcı ile %70 toz- %30 
bağlayıcı aralığı), Viskozite – Sıcaklık- Kayma Hızı 
etkilerini incelenmiştir.  Hesaplamalarda 0.524MPa ve 
0.689MPa basınçlar incelenmiştir.  Çalışmada elde 
edilen bağlayıcı sistemi için uygun sıcaklık, basınç ve 
viskozite değerleri tespit edilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Reolojik Özellikler, Viskozite, 
Kayma Hızı. 
 
Abstract 
 
In this study, the effects of viscosity-temperature-Slip 
Speed on NiTi Shape Memory Alloy powders with a 
powder size of 10 microns were observed at different 
powder binder loading rates (70% powder with 60% 
powder-40% binder - 30% binder range). In the 
calculations 0.524MPa and 0.689MPa pressures were 
examined. Suitable temperature, pressure and viscosity 
values were determined for the binder system obtained 
in the study. 
 
Keywords: Rheological Properties, Viscosity, Slip 
Speed. 
 
1. Giriş 
 
Bir malzemeden tek seferde farklı özelliklerin ve 
ihtiyaçların karşılandığı malzemeler şekil bellekli 
alaşımlar (ŞBA) diye isimlendirilmektedir. Bu 
malzemeler, belirli bir ısıl işleme maruz kaldıktan sonra 
istenilen ilk şekil ve ölçüsünü geri almasını sağlayan 
metalik malzeme grubunu oluşturmaktadır. Bu 
malzemeler genellikle nispeten düşük sıcaklıklarda 
plastik olarak deforme edilebilirler. Dönüşüm 
sıcaklığına maruz kaldıklarında ise deformasyon öncesi 
sahip oldukları eski şekillerine dönebilirler [1]. 
 
NiTi ŞBA benzersiz özellikleri sayesinde, inşaat, 
biyomedikal ve bazı mikroelektronik mühendisliği 
uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Hafıza etkisi, iyi biyo-uyumluluk, iyi süper esneklik ve iyi 
aşınma direnci nedeniyle günümüzde yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar [2]. 
 
NiTi ŞBA yüksek mukavemet (deformasyon ve kırıkları 
önleyebilmek için), nispeten düşük sertlik (gerilim 
etkilerini minimum seviyeye indirerek koruyabilmek için) 

ve yüksek dayanıklılık (gevreklik etkisinden sakınmada 
önemlidir) gibi eşsiz kombinasyona sahip ve şekil 
hatırlama davranışları ile implant malzemesi olarak 
vücuda yerleştirilmeyi kolaylaştırmakta ve ana vücut 
dokusunun mekanik özelliklerini iyileştirmede kolaylık 
sağlamasıyla önemli malzemelerdir. NiTi alaşımlarının 
biyouyumluluk ve eşsiz mekanik özellikleri birçok 
implant kemik uygulamaları için tek parça halinde, 
gözenekli formda malzemeler üretimine imkân 
sağlamaktadır. Bunlara örnek olarak; çene ve diş 
implantları, boyun ve bel omurgaları, eklem 
değişikliklerinde, kemik plakalarında, kemik doku 
mühendisliğinde, omurga kırığı ve onarımları üzerine 
yapılan çalışmalar [4-6] ve tek parça halinde, 
gözeneksiz yapılar üzerine ileri düzey çalışmalar 
bulunmaktadır [7, 8]. 
 
Toz Metal (T/M) işlemi ile NiTi alaşım uygulamalarında 
deneysel olarak ön alaşımlı ve elementel Ni ve Ti 
tozları ile birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Gaz 
atomizasyonu [9], pülverizasyon [10] ve mekanik 
alaşımlama [11] yöntemleri, ön alaşımlı NiTi alaşım 
tozlarının üretilmesinde kullanılmaktadır [12].  
 
 
Toz bazlı net şekilli üretim yöntemlerinden bir tanesi de 
Toz Enjeksiyon Kalıplama (TEK) yöntemidir. Toz metal 
ile üretim yöntemlerinden TEK ise sağladığı avantajlar 
sayesinde (üstün performanslı malzemelerden 
kompleks şekle sahip yapıların ekonomik olarak 
üretilebilmesi ve yüksek hassasiyetteki geometriye 
sahip malzemelerin üretimine olanak sağlaması) 
kullanımı yaygınlaşmaktadır [13, 14]. Yöntem esas 
olarak dört temel adımdan oluşmaktadır; besleme stoğu 
hazırlama, enjeksiyon kalıplama, bağlayıcı giderme ve 
sinterleme işlemleridir [15]. En iyi sonuçlara 
ulaşabilmek için bütün adımlar etkili bir şekilde 
düzenlenmelidir. Besleme stoğunu hazırlarken kritik 
bağlayıcı ve toz karışım oranları hesaplanmalıdır. 
Belirlenen besleme stoğu, parça üretimi için enjekte 
edilmelidir. Bu aşamada ise sıcaklık ve basınç, elde 
edilen ham mukavemete sahip parçayı bütün halinde 
tutabilecek mukavemette olmalıdır. Bağlayıcı giderme 
aşamasında kimyasal banyo içerisinde ve vakum 
altında belirlenen sıcaklık şartlarında üründen 
giderilmelidir. Son olarak sinterleme için yüksek sinter 
sıcaklıklarında (yaklaşık 1200ºC), gerekli yoğunluğa 
ulaşıncaya kadar beklenilmelidir. Bunun nedeni ise NiTi 
tozlarının düşük sinterlenme aktivitesi ve TEK ile parça 
üretimindeki tozlar arasında meydana gelen düşük ön 
birleşme, yüksek sıcaklık gereksinimi doğurmaktadır 
[16]. 
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NiTi alaşımlarının üretim işlemi için üretim 
metotlarından T/M ile diğer yöntemleri mukayese 
edildiğinde, kazandırılabildiği net şekilli parça üretiminin 
gerçekleştirilmesi ve ekonomiklik sayesinde başarılı bir 
yöntemdir [17, 18]. Özellikle kütle halinde NiTi ŞBA’ın 
üretiminde ve gözenekli yapıya sahip parçaların elde 
edilebilirliğinde TEK metodu üstünlükler sağlamaktadır 
[16, 19, 20]. TEK yöntemi kullanılarak yüksek kalitede 
ve karmaşık şekle sahip parça üretimi sağlamanın 
yanında; iyi mekanik özelliklere sahip ve boyut 
toleransının sağlanabildiği parçalar üretilebilmektedir 
[21, 22]. NiTi alaşımlarının üretilmesi esnasında 
karşılaşılan problemlerin başında oksijen, karbon ve 
azot gibi istenmeyen yabancı maddelerin kontrolünün 
zorluğudur. TEK yönteminde tercih edilen polimerik 
bazlı ve mum tabanlı bağlayıcı sistemlerinde bu 
problemlerle karşılaşma ihtimali yüksek iken [16, 23], 
NiTİ alaşımların üretiminde tercih edilen su bazlı 
bağlayıcı sistemleri parça üretiminde oluşması 
muhtemel empüritelerin (oksijen, karbon ve azot) önüne 
geçebilmektedir. Böylece istenen özelliklerde parça 
üretimi sağlanabilmektedir [23, 24]. Bu sebeplerden 
dolayı NiTi gibi yüksek hassasiyette özellik istenen 
malzemelerde ve kritik uygulamalarda TEK ile üretimi 
büyük avantajlar sağlamaktadır.  
 
 
Bu çalışmada NiTi alaşım tozlarının TEK işleminde 
kullanılması için hazırlanan bağlayıcı sistemi ile (su 
bazlı), reolojik özellikleri incelenecektir. Böylece, 
yüksek teknoloji ve üstün özelliklere sahip parça 
üretiminde kullanılmak üzere önalaşımlı NiTi tozlarının 
sıcaklık ve basınca bağlı olarak; Viskozite,  Kayma Hızı 
değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  
 
2. Materyal ve Metot 
 
Çalışmada kullanılan önalaşımlı NiTİ tozları Nanoval 
firmasından (NANOVAL GmbH & Co.KG 
Kienhorststraße 61-65 D-13403 Berlin) temin edilmiştir. 
Tozların kimyasal kompozisyonu atomik olarak % 49,4 
Ti ve % 50,6 Ni içeriğine sahiptir. Yaklaşık olarak eşit 
atomik oranlara sahiptir. NiTi tozlarının üretiminde gaz 
atomizason yöntemi kullanıldığı için yüksek saflıkta ve 
küresel şekilli tane formuna sahiptir.   
 
Elde edilen besleme stoklarının viskozite ve farklı akış 
davranışlarını tespit etmek için reoloji deneyleri 
yapılmıştır. Reoloji deneyleri ASTM D 1238 (TS EN ISO 
1133) standardına uygun Ergime Akış İndeks (EAİ) 
cihazı (ASTM D 1238 ve TS 1675 standartlarına göre 
kılcal reometre) kullanılarak yapılmıştır. 
 
Çalışmada Reoloji özelliklerinin incelenmesi için bir 
bağlayıcı sistemi oluşturulmuştur. Bağlayıcılar %63 
PEG 8000, %32 Polipropilen ve %5 Stearik Asit 
bileşimlerinden meydana gelmiştir. Yoğunluğu ise 
0.9677 g/cm3’tür. Polipropilen (MH 418 Polipropilen) 
Petkim A.Ş.’den temin edilmiş olup, Stearik Asit 
(C18H36O2) Merck Schuchardt OHG firmasından 
temin edilmiştir. PEG 8000 (Polyetilen glycol) H-
(OCH2CH2)n_OH ise Alfa Aesar firmasından temin 
edilmiştir. 
  
Tozlar ile bağlayıcıların karıştırılması ve toz - bağlayıcı 
oranları Çizelge 1’de yer almaktadır. Toz-bağlayıcı 
sisteminde toz oranının artması ile birlikte yoğunlukta 
da bir artış olduğu görülmektedir. Burada amaç, tozların 
sinterleme aşamasında yapısını bozmadan 

kalabilmesini sağlayabilecek özellikte bir bağlayıcı 
sistemi oluşturabilmektir. Böylece, sinterleme 
aşamasına kadar ve sinterleme esnasında oluşturulan 
bünyenin muhafaza edilmesi ve sonrasında yoğun 
parçalar üretilmesine imkân oluşturmaktadır [25, 26]. 
 
Çizelge 1. Kullanılan reçete ile oluşturulan farklı 
oranlardaki toz-bağlayıcı oranları ve yoğunlukları 
 

Toz Bağlayıcı 
Oranları Reçete  Yoğunluk g/cm3 

a 
%60 Toz + %40 

Bağlayıcı 4,43 

b 
%62 Toz + %38 

Bağlayıcı 4,55 

c 
%64 Toz + %36 

Bağlayıcı 4,66 

d 
%66 Toz + %34 

Bağlayıcı 4,784  

e 
%68 Toz + %32 

Bağlayıcı 4,899 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 
NiTi tozları ile oluşturulan bağlayıcı sistemleri 
karıştırılarak %60, 62, 64, 66 ve 68 toz yükleme 
oranlarında beş farklı besleme stoku hazırlanmıştır. 
%70 toz yükleme oranında oluşturulan besleme 
stokunun akmadığı gözlemlenmiştir. Besleme 
stoklarının reolojik özellikleri; viskozite - sıcaklık, kayma 
hızı - sıcaklık, viskozite - kayma hızı ve log viskozite - 
log kayma hızına bağlı eğriler oluşturulmuştur. 
Toz Enjeksiyon Kalıplama işleminde oluşturulan 
besleme stoğunun akış şekli, elde edilen karışımın 
karakteristik davranışı ile doğrudan alakalıdır. Besleme 
stoklarının akış karakteristikleri incelendiğinde; 
viskozitenin yanında, plastiklik ve elastikiyet özellikleri 
de önemlidir [27]. Enjeksiyon sürecinde, kalıp boşluğu 
ve akış kısmının tamamen doldurulabilecek 
akışkanlıkta olabilmesi için, visko elastik bir özellik 
göstermesi lazım ki, elde edilen besleme stoğu istenilen 
bir şekilde dolum işlemini gerçekleştirebilsin. Bu tür 
davranış sergileyen yapılara genellikle “deformasyon 
yumuşaması” davranışı veya psedo plastiklik 
denilmektedir. Boyaların sahip olduğu deformasyon 
yumuşamasının karakteristik özelliğine bir örnek olup, 
yüksek kayma hızlarında düşük viskoziteye sahiptiler 
(fırçalama esnasında düzgün boya akışı sergilerler) ve 
yüksek viskozite oranlarında ise düşük kayma hızı 
sergilemektedirler (parçacıklar depolanma esnasında 
süspanse halde kalabilmelidir) [28]. TEK işlemi için 
sağlanan besleme stokları viskozluk özellikleri ile 
birlikte elastikiyet özelliklerde sergilemesi gerekmekte 
olup, bu tür yapılara ise viskoelastik bileşimler 
denilmektedir [27]. Kullanılan besleme stokları psedo-
plastik tipinde akış özelliği göstermelidir [29].  
Psedo plastik akış tipinde viskozite değeri, kayma hızı 
arttıkça azalmaktadır. Viskozite ise toz miktarının artışı 
ile birlikte artmakta olup, kritik yükleme oranında ise 
karışım akmayarak besleme stoğu katılaşmaktadır. 
Viskozite sıcaklıkla ilişkili olup, düşük sıcaklıklarda 
viskozite çok yüksek seviyelere ulaşırken sıcaklık artışı 
ile birlikte viskozite düşmektedir. Kalıplama esnasında 
kayma hızı aralığı 102 – 103 s-1 olması gerekmekte 
olup, düzgün kalıplanabilirlik için viskozitenin < 103 Pa.s 
olması gerekmektedir [30-32]. 
Şekil 1 ve Şekil 2’de, 10 µm boyutundaki NiTi alaşım 
tozları ve oluşturulan bağlayıcı sistemi kullanılarak 
0,689MPa ve 0,524MPa basınç altındaki besleme 
stoklarının reolojik özellikleri incelendiğinde, 170°C’de 
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en düşük değere sahip %66 toz yükleme oranında elde 
edilmiştir. Şekil 1 ve Şekil 2’de artan sıcaklığa bağlı 
olarak viskozite değeri düşerken kayma hızı 
artmaktadır. Bağlayıcı sistemi ve 10 mikron toz 
boyutuna sahip yapının reolojik değerleri 
hesaplandığında, %66 toz yükleme oranı, 170°C akış 
sıcaklığı ve 0.524MPa basınç altında viskozite değeri 
847,301 Pa.s ile en yüksek iken, en düşük viskozite 
değeri 200°C akış sıcaklığı, 0,689MPa basınç altında 
83,613 Pa.s olarak ölçülmüştür.  
 

 
Şekil 1. 0.689 MPa basınç altında Reçete ile yapılan 

Karışımın Viskozite – Sıcaklık / Kayma Hızı – Sıcaklık 
eğrileri, (10 Mikron toz için) 

 
Şekil 2. 0.524MPa basınç altında Reçete ile yapılan 

Karışımın Viskozite – Sıcaklık / Kayma Hızı – Sıcaklık 
eğrileri, (10 Mikron toz için) 

 

Yapılan çalışmalarda viskozite – kayma hızı oranları ile 
üretilen eğrilerinde; m<1 olduğunda akış tipi psedo 
plastik, m=1 için Newtonien ve m>1 için ise dilatant akış 
söz konusu olduğu bilinmektedir (Şekil 3) [27, 33]. Şekil 
4 ve Şekil 5 aralığındaki Viskozite- Kayma Hızı / Log 
Viskozite - Log Kayma Hızı eğrileri incelendiğinde, 
eğrilerdeki toz yükleme oranı arttıkça viskozite 
düşmekte, kayma hızı ise artmaktadır.  
 
 

 
Şekil 3. TEK besleme stoğunda viskozite - kayma hızı 

değişimi [27, 33] 
 
Şekil 4 ve 5’te yer alan viskozite-kayma hızı  
çalışmalarında m<1 olduğu görülmekte olup, m<1 
küçük olduğunda psedo plastik akış meydana geldiği ve 
kalıplama işlemlerinde ise psedo plastik akış gerekliliği 
bilinmektedir. Şekil 4 ve 5 incelendiğinde, akış tipi önce 
psedo plastik iken, sonradan Newtonien akışa yönelim 
gösterdiği görülebilmektedir [27, 34]. Çalışmalarda en 
uygun akış etkisi, %62 ve %64 toz yükleme 
oranlarındaki psedo plastik akış tipinde tespit edilmiştir.  
 

  

 
 

Şekil 4. 0.689MPa basınç altında Reçete ile yapılan 
Karışımın Viskozite- Kayma Hızı / Log Viskozite  - Log 

Kayma Hızı eğrileri, (10 Mikron toz için) 
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Şekil 5. 0.524MPa basınç altında Reçete ile yapılan 

Karışımın Viskozite- Kayma Hızı / Log Viskozite  - Log 
Kayma Hızı eğrileri, (10 Mikron toz için) 

 
4. Teşekkür  
 
Yazarlar Pamukkale Üniversitesi, BAP biriminin, Bilim 
İnsanı Performans Desteği Projesi Birimi’ne (BİPDEP), 
çalışmaya sağladığı katılım destekleri için teşekkürlerini 
iletmektedir (Proje No: 2019KRM004-048 
(2019KRM004)). 
 
5. Sonuçlar  
 
Yapılan deneysel çalışmalar incelendiğinde, 10 mikron 
toz boyutuna sahip ŞBA NiTi alaşımı için yeni bir 
bağlayıcı oranı geliştirilmiş ve aşağıdaki gibi sonuçlar 
elde edilmiştir.  
 

• NiTi tozları ile oluşturulan Reçete bağlayıcı 
sistemleri karıştırılarak %60, 62, 64, 66 ve 68 
toz yükleme oranlarında beş farklı besleme 
stoğu için Kayma Hızı – Sıcaklık, Viskozite-
Kayma Hızı ve Log Viskozite-Log Kayma Hızı 
sonuçları incelenmiştir. . 

• 10 µm boyutundaki NiTi alaşım tozları ve 
bağlayıcı sistemi kullanılarak 0,689MPa ve 
0,524MPa basınç altındaki besleme 
stoğuklarının reolojik özellikleri incelendiğinde, 
170°C’de en düşük değere sahip %66 toz 
yükleme oranında elde edilmiştir. 

• Bağlayıcı sistemi ve 10 mikron toz boyutuna 
sahip yapının reolojik değerleri 
hesaplandığında, %66 toz yükleme oranı, 
170°C akış sıcaklığı ve 0.524MPa basınç 
altında viskozite değeri 847,301 Pa.s ile en 
yüksek iken, en düşük viskozite değeri 200°C 
akış sıcaklığı, 0,689MPa basınç altında 
83,613 Pa.s olarak ölçülmüştür. 

• Viskozite- Kayma Hızı / Log Viskozite  - Log 
Kayma Hızı eğrileri incelendiğinde, eğrilerdeki 
toz yükleme oranı arttıkça viskozite düşmekte, 
kayma hızı ise artmaktadır.  

• Yapılan çalışmalarda viskozite – kayma hızı 
oranları ile üretilen eğrilerinde; m<1 olduğunda 
akış tipi psedo plastik, m=1 için Newtonien ve 
m>1 için ise dilatant akış söz konusu olduğu 
bilinmektedir. Çalışmada en uygun akış etkisi 
(m<1), %62 ve %64 toz yükleme oranlarındaki 
psedo plastik akış tipinde tespit edilmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada Rize yöresi obsidyeninin çimentonun 
hidratasyon ısısını nasıl etkilediği araştırıldı. Çimentoda 
yaygın olarak kullanılan mineral katkılardan uçucu kül 
ve yüksek fırın cürufunun çimentodaki hidratasyon 
ısısına etkileri ile karşılaştırıldı. Obsidyen, uçucu kül ve 
yüksek fırın cüruflu çimentoların basınç dayanımları 
ölçüldü. 
Çalışma sonucunda Rize yöresi obsidyeninin 
çimentonun hidratasyon ısını düşürdüğü görüldü. 
Basınç dayanımı açısından çimentoda puzolan olarak 
kullanılabileceği tespit edildi. 
 
Anahtar kelimeler: Obsidyen, Uçucu kül, Yüksek fırın 
cürufu, Hidratasyon ısısı 
 
Abstract 
 
In this study, the effect of obsidian of Rize region on the 
hydration heat of cement was investigated. It was 
compared with the effects of fly ash and blast furnace 
slag on the hydration heat in cement. The compressive 
strengths of obsidian, fly ash and blast furnace slag 
cements were measured. 
As a result of the study, it was seen that obsidian of 
Rize region decreased the hydration heat of cement. It 
can be used as cement pozzolan in terms of 
compressive strength. 
Keywords: Obsidian, Fly ash, Blast furnace slag, 
Hydration heat 
 
1. Giriş 
 
Puzolanlar kendi başlarına bağlayıcılığı olmayan ancak 
kireçle karşılaştıklarında bağlayıcılık kazanan 
malzemelerdir. Puzolanların kullanımı çok eski tarihlere 
kadar dayanmaktadır [1]. Çimentoda doğru olarak 
seçilen, işlenen ve kullanılan puzolanlar, maliyeti 
düşürür, betonun kalitesini artırır, betonu dışardan 
gelebilecek zararlı kimyasallara ve alkali silika 
reaksiyonlarına karşı korur [1,2] Çimentonun ana 
hidratasyon ürünlerinden klinkerin üretimi sırasında 
atmosfere CO2 salınır. Bu durum çevre açısından 
istenmeyen durumdur. Katkılı çimentolarda çimentoya 
katılan klinker miktarının daha az oranlarda 
kullanılmasını sağladığından katkılı çimentoların üretimi 
sırasında atmosfere CO2 salınımı daha az olur. Gerek 
betona sağladığı faydalar gerekse karbondioksit 
salınım miktarındaki azaltmasından dolayı puzolanlarla 
ilgili birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır 

[1,3,4,5,6,7,8]. Suyun çimentoyla reaksiyonu sırasında 
tipik ekzotermik reaksiyonlar gibi açığa ısı çıkar [9]. 
Beton üretiminde açığa çıkan ısı belli değerleri aşması 
durumunda betona zarar verir. Hidratasyon ısının 
betona zararlarının önlenmesi için standartlar sınırlama 
ve kriterler koymuştur. TS 13515 standardı boyutları 90 
cm kalınlığını geçen beton yapı elemanlarında taze 
betonda oluşacak en yüksek ısının 65 oC’ı aşmaması 
gerektiği, donatılı betonlarda beton içi sıcaklıkla dış 
sıcaklık arasındaki farkın 25 oC, donatısız betonlarda 
20 oC’yi aşmaması gerektiğini belirtmektedir [10]. Taze 
betonun sıcaklığı kontrol altında tutulmaması 
durumunda sertleşmiş betonda çatlaklar oluşur. Bu 
çatlaklar beton için zararlı oluşumlardır ve betonun 
servis ömrünün azalmasına yol açar. Özellikle kalın 
boyutlara sahip betonarme yapılarda düşük hidratasyon 
ısılı çimentolar kullanmak betonu hidratasyon ısısından 
oluşacak zararlardan korumak için uygulanan 
yöntemlerden biridir. TS 13515 (2014) standardı kalın 
boyutlara sahip betonarme yapılarda 7 günlük 
hidratasyon ısısı 60 cal/g hidratasyon ısısından daha 
düşük hidratasyon ısısına sahip çimentoları kullanmayı 
önermektedir. Çimentoda açığa çıkan ısı miktarı 
klinkerin yapısına, çimentonun bileşimine, mineral 
katkılara bağlıdır. Mineral katkı kullanımı çimentonun 
hidratasyon ısısını düşürmede en yaygın olarak 
kullanılan yöntemler arasında yer almaktadır [9]. 
Uçucu kül ve yüksek fırın cürufu çimentoda yaygın 
olarak kullanılan puzolanlardır. Uçucu kül termik 
santrallerinde kömürün yakılması sırasında, yüksek 
fırın cürufu demir cevherinin yüksek fırınlarda ısıtılması 
sonucu çıkan atığın hızlı şekilde soğutulması 
sonucunda oluşan atık maddelerdir. Bu çalışmada 
araştırılan volkanik cam diye bilinen obsidyen de 
puzolanik özelliği olan ancak literatürde bununla ilgili 
fazla bilimsel veriye rastlanmayan doğal bir maddedir. 
Obsidyen Rize ili İkizdere Büyük Yayla mevkiinde bolca 
bulunmaktadır. Bulunduğu bölgedeki obsidyen herhangi 
bir alanda kullanılmamaktadır. Obsidyenin camsı 
yapısından dolayı bulunduğu yerdeki bitki örtüsünü ve 
canlı yaşamını engellemektedir. 
Bu çalışmada TS EN 197-1’e göre puzolan özelliği 
gösteren  uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve obsidyenin 
çimentonun hidratasyon ısısını ve basınç dayanımını 
nasıl etkilediği araştırılmıştır. 
2. Yapılan çalışma 
Bu deneysel araştırma kapmasında uçucu kül, yüksek 
fırın cürufu ve obsidyen ilaveli çimentolarda TS EN 196-
9’a göre hidratasyon ısıları ölçülmüştür. Uçucu kül, 
yüksek fırın cürufu ve obsidyen ilaveli çimentolarla 
üretilen harç numunelerde eğilme ve basınç 
dayanımları tespit edilmiştir.  
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Çalışmada, Ünye Çimento Fabrikası’nın CEM I 42,5 R 
tipi 50 kg paketlenmiş torba halindeki çimentosu 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan uçucu kül (Uk), 
Tunçbilek Termik Santrali’nden, yüksek fırın cürufu 
(Yfc) ise Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın cürufu olup 
Akçansa Çimento Fabrikası’ndan temin edilmiştir. 
Bağlayıcılara ait kimyasal bileşim ve puzolanlara ait 
reaktif silis içerikleri Çizelge 1’de görülmektedir. 
 
Çizelge 1 Çalışmada kullanılan çimento, obsidyen, 
uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun kimyasal bileşimi 
[11] 

 Çiment
o 

Obsidye
n 

Uk Yfc  

CaO 64,60 0,87 4,5 35,3  
SiO2 19,30 74,10 52,7 38,6  
Al2O3 5,17 13,80 18,0 11,4  
Fe2O3 3,55 1,43 12,6

0 
0,58  

MgO 1,05 0,14 4,79 7,92  
K2O 1,16 4,88 1,87 1,45  
Na2O 0,46 4,08 0,74 0,29  
P2O5 0,077 0,015 0,12 0,00  
SO3 2,860 0,005 1,64 3,43  
TiO2 0,14 0,14 0,76 0,44  
Sr 0,009 0,014 0,03 0,06  
Cr2O3 - 0,07 0,10 -  
MnO 0,23 0,06 0,06 0,15  
LOI 2,81 0,21 0,03 1,47  
Reaktif 
silika 
içeriği 

 40,18 40,1
3 

49,4
8 

 

TOPLA
M 

101,45 99,4 99,5 99,5  

 
 

 
Şekil 1. Arazide obsidyen görüntüsü 

Şekil 1’te Rize İkizdere mevkiindeki yığıntı şeklinde 
bulunan obsidyenler görülmektedir. İncelemenin 
yapıldığı bu arazide oldukça kalın ve geniş araziye 
yayılmış masif ve döküntü şeklinde obsidyenler 
mevcuttur. Şekil 1’te görülen obsidyenler tıpkı kırık cam 
gibidir ve oldukça keskindirler. Obsidyenin arazideki 

durumu insan ve hayvanın bu bölgede dolaşmasını 
tehlikeye düşürmekte bitki yetişmesini engelleyecek 
türdendir. 

 

 
 
Şekil 2. Araziden obsidyenin toplanması 

Şekil 2’de görünen kaplarla araziden toplanan 
obsidyenler laboratuvarda çeneli kırıcılarda kırılıp bilyeli 
değirmenlerde öğütüldükten sonra çimentoya puzolan 
olarak katılmıştır. 

 

 
Şekil 3. Çimento, obsidyen, uçucu kül ve yüksek fırın 
cürufunun XRD analizleri [11] 

Şekil 3’teki XRD analizinden obsidyenin tipik amorf 
yapıya sahip bir madde olduğu anlaşılmaktadır. Amorf 
yapılı, silis içeriği yüksek maddeler çimentoda 
puzolanik özellik gösteren maddeler arasında yer 
alırlar. 

TS EN 196-9 ise yarı adyabatik yöntemle çimentonun 
hidratasyon ısısının tayininde 360 gram çimento, 180 
gram su ve 1035 gram CEN standart kumu 
karıştırılarak numune hazırlanmaktadır. Toplam 
malzeme miktarı 1575 gram olmakta ve kalorimetrede 
biri referans, diğeri ölçüm numunesi olmak üzere iki 
numune üzerinden çimentoların hidratasyon sıcaklıkları 
ölçülmektedir. Her sıcaklık okumasında numunenin 
sıcaklık artışı (θt), numunenin sıcaklığı (Ts) ve referans 
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kalorimetredeki numunenin sıcaklığı (Tr) arasındaki 
farktan Hidratasyon ısısı (Ԛ) aşağıdaki bağıntıdan 
hesaplanmaktadır. 
 

                  (1)   

  
Bağıntıdaki mc deney numunesinin içerdiği çimento 
kütlesini (gram), t hidratasyon süresini (saat), c 
kalorimetrenin ısıl kapasitesini (J.K-1) ve α 
kalorimetrenin ısıl kaybı katsayısını (J.h-1.K-1) 
göstermektedir. 
 
3. Bulgular ve Tartışma 
 
TS EN 196-9’a göre hidratasyon ısısı ölçülen 
çimentolarda obsidyen uçucu kül ve yüksek fırın cürufu 
%20, %30 ve %50 oranlarında çimentoya ikame edildi. 

 
 
Şekil 4. Çimentoda TS EN 196-9’a göre hidratasyon 
ısısının ölçümü 

Şekil 4’te katkı içermeyen çimentoda TS EN 196-9 
yöntemine göre ölçülen 160 saatlik hidratasyon ısısı ve 
bu süre boyunca çimento harcındaki sıcaklık değişimi 
görülmektedir. Şekil 4’teki sürekli artış gösteren eğri 
çimentonun hidratasyon ısısını, belli süre artıp sonra 
azalan eğri ise çimento hamurundaki sıcaklık değişimini 
göstermektedir.  

 

Şekil 5. 60 dakika öğütülmüş %20, %30 ve %50 
oranında obsidyen ilaveli çimentolarda ölçülen 
hidratasyon ısıları  

Şekil 5’te Şekil 4’te görülen grafiklerden elde edilen 
çimento ve 60 dakika öğütülmüş obsidyenin %20, %30 
ve %50 oranında ilaveli çimentolarda  TS EN 196-9’a 
göre 41. ve  160. saatlerde hesaplanan hidratasyon 
ısıları görülmektedir. Şekil 5’te %20 oranında 60 dakika 
öğütülmüş obsidyen ilaveli çimentoda 41. saatteki 
hidratasyon ısısı 285 J/g ve 160. saatteki hidratasyon 

ısısının 325 J/g, %30 oranında 60 dakika öğütülmüş 
obsidyen ilaveli çimentoda  41. saatteki hidratasyon 
ısısı 200 J/g ve 160. saatteki hidratasyon ısısının 300 
J/g, %50 oranında 60 dakika öğütülmüş obsidyen ilaveli 
çimentoda  41. saatteki hidratasyon ısısı 150 J/g ve 
160. saatteki hidratasyon ısısının 250 J/g olarak 
ölçüldüğü görülmektedir. 

 

Şekil 6. %20, %30 ve %50 oranında yfc ilaveli 
çimentolarda ölçülen hidratasyon ısıları  

Şekil 6’da % 20 oranında yüksek fırın cürufu ilaveli 
çimentoda 41. saatteki hidratasyon ısısı 160 J/g ve 160. 
saatteki hidratasyon ısısının 330J/g, % 30 oranında 
yüksek fırın cürufu ilaveli çimentoda 41. saatteki 
hidratasyon ısısı 140 J/g ve 160. saatteki hidratasyon 
ısısının 270 J/g, % 50 oranında yüksek fırın cürufu 
ilaveli çimentoda  41. saatteki hidratasyon ısısı 160 J/g 
ve 160. saatteki hidratasyon ısısının 280 J/g olarak 
ölçüldüğü görülmektedir. 

 

Şekil 7. %20, %30 ve %50 oranında uk ilaveli 
çimentolarda ölçülen hidratasyon ısıları 

Şekil 7’de % 20 oranında uçucu kül ilaveli çimentoda 
41. saatteki hidratasyon ısısı 290 J/g ve 160. saatteki 
hidratasyon ısısının 365 J/g, % 30 oranında uçucu kül 
ilaveli çimentoda  41. saatteki hidratasyon ısısı 195 J/g 
ve 160. saatteki hidratasyon ısısının 325 J/g, % 50 
oranında uçucu kül ilaveli çimentoda    41. saatteki 
hidratasyon ısısı 110 J/g ve 160. saatteki hidratasyon 
ısısının 235 J/g olarak ölçüldüğü görülmektedir. 
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Şekil 8. Çimento ve %50 oranında obsidyen, yfc ve uk 
ilaveli çimentolarda ölçülen hidratasyon ısıları 

Şekil 8’de katkı içermeyen çimentonun 41 ve 160. 
saatteki hidratasyon ısısının en fazla olduğu 
görülmektedir. Şekil 8’de %50 obsidyen, uk ve yfc 
ilaveli çimentoların hidratasyon ısılarının katkı 
içermeyen çimentolardan daha az olduğu 
görülmektedir. Şekil 8’de obsidyenli çimentonun 
hidratasyon ısılarının yfc ve uk ilaveli çimentolarla 
oldukça yakın değerlerde olduğu görülmektedir. Han 
vd. (2017) ölçtükleri yüksek fırın cüruflu ve uçucu küllü 
çimentoların hidratasyon ısıları bu çalışmaya benzer 
değerlerde ölçtüler. Baran ve Pichniarczyk (2017) CEM 
I 42,5 R çimentosunda 374 ile 404 j/g arasında değerler 
hesapladı. Bu değerlerin bu çalışmadaki değerlerle 
uyumlu olduğu görülmektedir. Merzouki vd. (2013) 140 
saatten sonraki hidratayon ısılarında cürufun 
hidratasyon ısısını düşürdüğünü belirtti. Bu çalışmada 
da obsidiyen, uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun 
çimentoya katılma oranı arttıkça çimentonun 
hidratasyon ısısında azalma meydana gelmiştir. 

 

Şekil 9. Çimento ve obsidyen ilaveli çimentolarda TS 
EN 196-1’e göre ölçülen basınç dayanımları  

Şekil 9’da CEM I 42,5 R tipi çimento ve bu çimentoya 
%10, %20,%30 ve %40 oranında 60 dakika öğütülmüş 
obsidyen katılmış çimento ile TS EN 196-1’e göre 
hazırlanan harç numunelerden elde edilen basınç 
dayanımları görülmektedir. Şekil 9’da çimentoya 
obsidyen katkı oranı arttıkça basınç dayanımlarında 
azalma olmuştur. 

 

Şekil 10. Çimento ve %40 obsidyen, uk ve yfc ilaveli 
çimentolarda TS EN 196-1’e göre ölçülen basınç 
dayanımları  

Şekil 10’te CEM I 42,5 R çimentosu ve bu çimentoya 
%40 oranında obsidyen, uçucu kül ve yüksek fırın 
cürufu katılarak oluşturulan çimentolar ile TS EN 196-
1’e göre hazırlanan harç numunelerinden elde edilen 
basınç dayanımları görülmektedir. Şekil 10’da en 
yüksek basınç dayanımı CEM I 42,5R çimentosunda 
olduğu bunu sırasıyla yüksek fırın cürufu, obsidyen ve 
uçucu kül ilaveli çimentolar takip etmiştir. Obsidyen 
katkılı çimentolar basınç dayanımı açısından puzolan 
katkı oranı artıkça dayanım azalması yönünden yüksek 
fırın cürufu ve uçucu kül katkılı çimentolarla benzer 
davranış göstermiştir.  

4. Sonuçlar 

Bu çalışmada aşağıda belirtilen hususlar tespit 
edilmiştir. 

1. Rize yöresi obsidyeni çimentonun hidratasyon 
ısısını düşürmektedir. 

2. Obsidyenin hidratasyon ısısı bakımından 
çimentoda uçucu kül ve yüksek fırın cürufu ile benzer 
özellik göstermiştir. 

3. Rize yöresi obsidyeni basınç dayanımı 
açısından çimentoda yüksek fırın cürufu ve uçucu 
küle yakın değerlere sahiptir. Obsidyen çimentoda 
puzolan olarak kullanılması durumda basınç dayanımı 
açısından zararlı bir etkiye sahip değildir.  
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Özet 
 
Petrol kaynaklı yakıtlar, yüksek fiyatlarına ve çevresel 
kaygılara rağmen günümüz taşıtları için halen başlıca 
enerji kaynağıdır. Bu tip yakıtların sahip oldukları 
yüksek enerji depolama kapasitesi nedeniyle, 
kendilerine olan talebin öngörülebilir gelecekte devam 
etmesi beklenmektedir. Bu nedenle; sürücüye, taşıta ve 
çevresel faktörlere bağlı olarak değişen yakıt 
tüketiminde, tasarruf sağlamak önemli bir konudur. 
Taşıtın güç aktarma organlarından diferansiyel ve 
transmisyon, motor elemanlarının ve dişlilerin dönüş 
hızına doğrudan müdahale ederek motordan alınacak 
gücün ekonomik olarak kullanılmasına imkan 
vermektedir. Transmisyon, farklı çevrim oranlarına 
sahip dişli takımlarından oluşmaktadır. Bu takımlar vites 
olarak isimlendirilebilir. Vites kademesindeki değişim 
motorun çalışma durumunu ve ivme direncini doğrudan 
etkilemektedir. Aynı motor gücü, içten yanmalı 
motorlarda yüksek verim değerlerinin görülebildiği ve 
düşük devir sayıları ile daha fazla yüklerde 
çalıştırılabildiği koşullarda da elde edilebilir. Ayrıca 
düşük ivmelenme dirençleri ve yüksek transmisyon 
verimleri nedeniyle, düşük çevrim oranlarında çalışmak 
hareket dirençlerinin toplam değerini azaltabilir. Bu 
nedenlerle, optimum vites kademesinin belirlenmesi 
ekonomik seyir sağlanması konusunda etkili bir 
yöntemdir. Literatürde, vites kademelerinin optimum 
değerini belirleyerek sürüş performansını ve yakıt 
ekonomisini iyileştirmeyi amaçlayan birçok çalışma 
bulunmaktadır. Tüm bunlar göz önüne alınarak, farklı 
hız ve yol profillerini değerlendirerek, bir toplu taşıma 
otobüsü için en ekonomik vites kademelerinin 
seçilmesini sağlayacak bir algoritma oluşturulmuştur. 
Geliştirilen algoritmanın kullanımıyla, en ekonomik 
seyrin düşük çevrim oranlarında çalışmanın mümkün 
olduğu durumlarda sağlandığı gözlenmiştir. Bulgular 
vites kademesini, taşıt hızını ve motor çalışma 
noktalarını göstermek için görselleştirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Yakıt ekonomisi, vites seçimi, 
hareket dirençleri, ivme direnci 
 
Abstract 
 
Petroleum-based fuels are still the primary source of 
energy for today's vehicles despite high oil prices and 
environmental concerns. It is expected that the demand 
for this type of fuels in the transportation sector will 
continue in a foreseeable future due to their high 
energy storage capacities. Therefore, achieving 
economic fuel consumption of road vehicles  that 
depends on vehicle, driver and environmental factors is 
an important issue. Differential and transmissions are 
subsystems of power-train that can enable the 
economic use of engine power due to their direct effect 
on revolution of engine and gears. A transmission 
consists of gear sets with different ratios. Change in the 

gear stage of transmission directly affects the engine’s 
operation condition and resistance of inertia. Typically 
same power output can be obtained by running the 
internal combustion engine at lower speeds and higher 
loads where higher efficiency is observed. Also, total 
road resistances can be reduced by operating in lower 
gear ratios due lower rotational inertias and higher 
transmission efficiencies. Therefore, selection of 
optimum gear ratio is a quite effective method to 
achieve economic drive. There are many studies in the 
literature aiming to improve the driving performance 
and fuel economy by determining the optimum gear 
ratios. Taking all these factors into account, an 
algorithm calculating the road resistances, required 
engine effective power and fuel consumption has been 
developed to determine the most economic gear stage 
for an urban transportation bus by evaluating different 
speed and road profiles. It is observed by using the 
developed model that most fuel-efficient travel of the 
vehicle can be achieved  by using the lowest gear 
ratios possible. The findings are visualized to indicate 
the gear stage, vehicle speed and engine operating 
points.  
Keywords: Fuel economy, gear selection, road loads, 
resistance of inertia 
 
1. Giriş 
 
Günümüz taşıtları büyük oranda petrol kaynaklı 
yakıtlarla tahrik edilmektedir. Taşımacılık sektöründeki 
enerji kaynaklarının kullanımına ait; geçmiş durum, 
2018 yılı ve gelecekteki öngörüye yönelik hazırlanan 
görsel Şekil 1’de görülmektedir. Petrol rezervlerinin 
sınırsız olmaması ve Şekil 1 bir arada 
değerlendirildiğinde, taşıtlarda ihtiyaç duyulan yakıtların 
ekonomik olarak kullanılmasının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır [1]. 
 

 
Şekil 1. Taşımacılık sektörünün enerji kaynakları [1] 

 
Taşıtlarda yakıt tüketimine etki eden faktörler, gruplar 
halinde Çizelge 1’de yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

636



Çizelge 1. Yakıt tüketimine etki eden faktörler 
 
Taşıta bağlı 
faktörler 

Kullanıcıya bağlı 
faktörler Dış faktörler 

Motor ve yakıt Satın alınacak taşıt 
tercihi Yol durumu 

Güç aktarma 
organları Rota tercihi Hava 

durumu 

Taşıt kütlesi, 
tipi ve yapısı 

Sürüş öncesindeki, 
sürüş anındaki ve 
sürüş sonrasındaki 
faktörler 

Ani değişen 
çevresel 
şartlar 

Donanımlar ve 
aksesuarlar 

Kullanıcı tarafından 
yapılan değişiklikler 

Trafik 
durumu 

 
Güç aktarma organları kavrama, vites kutusu 
(transmisyon), kardan mili, diferansiyel, akslar ve 
tekerleklerden meydana gelmektedir. Transmisyon ve 
diferansiyel dişlileri, çevrim oranlarına bağlı olarak 
motordan gelen tahriki tekerleklere iletmektedir. 
Transmisyon, farklı çevrim oranlarına sahip dişli 
takımlarının (vites kademeleri) birleşmesinden 
oluşmaktadır. Kademe değişimiyle miktarı 
düşürülebilen ivme direnci, yakıt ekonomisini mümkün 
kılmaktadır. Bu nedenle, mevcut işletme şartında en 
uygun vites kademesinin kullanımı ve ekonomik vites 
kullanımına yönelik bir planlama, yakıt tasarrufu 
bakımından etkili bir yöntemdir. Literatürdeki vites 
kullanımına dair çalışmalar yakıt ekonomisi ve 
performans optimizasyonuna odaklanmaktadır. 
Köylü (2015), çalışmasında vites değiştirme 
stratejilerinin yakıt tüketimine etkisini irdelemiştir. Hız, 
çeki kuvveti ve yakıt tüketimini belirleme amacıyla bir 
simülasyon programı üzerinde geliştirilen model 
yardımıyla 2 adet strateji oluşturulmuştur. Stratejiler 
geometrik ve progresif dizi metotları kullanılarak 
geliştirilmiştir. Bunların kullanımıyla vites oranları ve 
yakıt tüketimleri elde edilmiştir. Geometrik dizinin tüm 
ara viteslerde, dar hız aralığında yakıt tüketimini 
düşürdüğü; progresif dizinin ise yakıt tüketimini 
artırmasına karşılık daha geniş bir hız aralığında 
çalışmaya fırsat verdiği görülmüştür. Aynı zamanda bu 
dizinin, geometrik diziye göre aynı viteste daha 
tasarruflu olduğu belirlenmiştir. Sabit hızla seyir harici 
tüm işletme koşullarında, yakıt tüketiminin ivme 
direnciyle ilişki olduğu açıklanmıştır. Farklı vites 
oranlarına göre yakıt tüketimini tahmin edebilecek 
algoritmaların faydalı bir yaklaşım olduğu belirtilmiştir 
[2]. 
Aysal, Bayrakçeken ve Girgin (2016), çalışmalarında 
vites kutularında kademe artışının performans ve yakıt 
tüketimine yönelik etkilerini değerlendirmişlerdir. Bu 
amaçla 4 ve 5 vitesli manuel şanzımanların, aynı taşıtta 
ne tür farklılıklara neden olabileceği bir simülasyon 
programında incelenmiştir. Buna göre, fazla vites 
kademesine sahip taşıtların daha ekonomik bir seyir 
sağlayabileceği görülmüştür. Bunun nedeni olarak, güç, 
devir vb. değişkenlerin aktarılma oranındaki farklılıklar 
olduğu açıklanmıştır [3]. 
Ünlüsoy ve Güvey (2004), çalışmalarında performans 
ve yakıt sarfiyatını, otomatik ve sürekli değişken 
transmisyonlu taşıtlarda karşılaştırmıştır. CVT ve 
otomatik transmisyonlu iki taşıtın simülasyonunu 
yapabilmek amacıyla bir simülasyon platformunda 
modelleme yapılmıştır. ECE ve EUDC seyir çevrimleri 

kullanılarak yapılan simülasyonlarda CVT teknolojisinin 
yakıt ekonomisi açısından avantajlı olduğu 
belirlenmiştir. Vites oranının bu transmisyon tipinde 
daha kesin olarak belirlenmesi, daha iyi çıktıların elde 
edilmesini sağlamıştır [4]. 
Uzun (2010), çalışmasında standart seyir çevrimleriyle 
çalışma koşullarında minimum yakıt tüketimini 
sağlayacak vites çevrim oranlarını bir simülasyon 
programı üzerinde tasarlanan yazılım ile belirlemiştir. 
Çalışmada düşük yakıt tüketiminin yüksek vitese doğru 
sağlandığı ancak ara kademe vites oranlarının son 
kademe çevrim oranlarına yaklaşmasıyla performansta 
kötüleşmeler olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle 
çevrim oranı belirlenmesi sırasında, yakıt ekonomisi ile 
beraber performansın da değerlendirilmesi gerektiği 
tavsiye edilmiştir [5].  
Qin, Liu, Zhang ve Lei (2009), çalışmalarında çift 
kavramalı transmisyonlar için bir simülasyon programı 
üzerinde vites değişim planlaması sağlamışlardır. Buna 
göre bir hız profiliyle çalışma isteği için, taşıt dinamiğini 
de değerlendiren bir yazılım oluşturulmuştur.  Yazılım 
performans ve yakıt ekonomisi optimizasyonuna 
odaklanmaktadır. Bu amaçla, ekonomik seyir açısından 
doğru viteste motorun çalıştırılması beklenmektedir. 
Tüketimin belirlenmesi için gaz kelebeği açısından 
faydalanılmaktadır. Aynı gaz kelebeği açısı için, farklı 
hızlarda ekonomik seyir, vites kademesinin doğru 
seçimiyle mümkün olmaktadır. Çalışmada sonuç olarak 
yüksek viteslerin, optimal yakıt ekonomisi için yararlı 
olduğu açıklanmıştır [6].  
Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde uygun 
vites kullanımının yakıt ekonomisi açısından önemli bir 
faktör olduğu görülmektedir. Bu nedenle, farklı hız ve 
yol profillerinde uygun vites seçimi sağlayarak, taşıtın 
tasarruflu bir tüketim performansı sergilemesine imkan 
verecek bir algoritmanın etkili bir araç olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  
 
2. Yöntem 
 
2.1. Taşıta Ait Veriler 
 
Vites planlaması yapılan taşıta ait özellikler Çizelge 2, 
Çizelge 3 ve Çizelge 4’te yer almaktadır. Örnek taşıt bir 
toplu taşıma otobüsüdür. Çizelgelerde sırasıyla temel 
özellikler, transmisyon verileri ve taşıtın motoruna ait 
özgül yakıt tüketimi değerleri yer almaktadır. 
 
Çizelge 2. Taşıta ait temel özellikler 
 

Özellik Değer 
Toplam kütle  15300 kg 
Ön iz düşüm alanı  8.5 m2 
Aerodinamik direnç katsayısı  0.65 
Etkin tekerlek yarıçapı  0.498 m 
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Çizelge 3. Transmisyon verileri 
 

Vites 
kademesi 

Çevrim 
oranı  

Mekanik 
verim 
(%) 

Eş 
değer 
kütle 
katsayısı  

1 7.03 93 1.6 
2 4.09 94 1.25 
3 2.70 95 1.15 
4 1.84 96 1.09 
5 1.40 97 1.08 
6 1.00 98 1.05 
Diferansiyel 5.75   

 
Çizelge 4. Motor haritası - özgül yakıt tüketimi (g/kWh)  

 
Güç (kW) 

 

dev/dak 163 155 150 125 100 75 50 25 0 

2500     
  

400 600 
10

00
 

2400     290 325 360 400 
2300  238 240 250 270 295 350 395 
2200 236 236 239 238 250 275 325 390 
2100 226 227 228 230 240 257 293 386 
2000 224 219 222 225 234 247 279 364 
1900  216 217 221 228 240 266 350 
1800  214 214 217 223 235 260 332 
1700  211 210 214 219 229 249 316 
1600   210 212 216 225 245 308 
1500   210 210 214 221 239 300 
1400   210 210 212 218 235 295 
1300   210 210 211 216 230 285 
1200    211 211 214 226 275 
1100    213 213 214 224 265 
1000     214 214 222 260 
900     217 216 221 250 
800     

 
218 220 240 

 
 
2.2. Hareket Dirençleri 
 
Taşıtın hareketine ters yönde etkiyen kuvvetlerin, 
hareket eksenine paralel bileşenlerinin toplamı hareket 
dirençleri olarak adlandırılır [7]. Bu dirençler 
yuvarlanma, ivme, yerçekimi ve hava dirençleri olmak 
üzere 4 gruba ayrılabilir.  
 
Yuvarlanma direncinin sayısal değerinin 
belirlenebilmesi için Denklem 1 kullanılabilir [8]. İlgili 
denklemde  yuvarlanma direnç katsayısını,  taşıt 
ağırlığını,  ise yolun yatay düzlem ile açısını 
sembolize etmektedir. 
 

 (1) 
 
Yuvarlanma direncinin, taşıt hızına bağlı olarak alacağı 
değer Denklem 2 yardımıyla belirlenebilir [9]. 
Denklemde  taşıt hızını ifade etmektedir. 
 

 (2) 
 

İvme direncinin hesabı Denklem 3 ile sağlanabilir [10]. 
Burada  eş değer kütle katsayısını,  taşıt toplam 
kütlesini,  ise süreyi belirtmektedir. 
 

 
(3) 

 
Denklem 4, eş değer kütle katsayısının sayısal 
değerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Bu katsayı, 
otomobiller için yapılan hesaplamalarda daha kolay bir 
şekilde Denklem 5 ile elde edilebilir [8,10]. Denklem 
4’te  toplam çevrim oranının ifadesidir.  vites 
mekanik verimi,  dönen tekerleğin atalet momentini, 

 motor hızında dönen kütlelerin eş değer atalet 
momentini,  etkin tekerlek yarıçapını,  
toplam taşıt kütlesini ifade etmektedir. 
 

 

(4) 

 
 (5) 

 
Yerçekimi direncinin hesaplanması için Denklem 6 ‘dan 
faydalanılabilir.  

 (6) 
 
Hava direncinin sayısal değeri Denklem 7 ile 
belirlenebilir [6]. Denklemde  hava yoğunluğunu,  
aerodinamik direnç katsayısını,  taşıt ön izdüşüm 
alanını,  ise taşıt ve rüzgar arasındaki bağıl hızı 
sembolize etmektedir. 
 

 (7) 
2.3. Seyir Senaryoları 
 
Arzu edilen hız profiliyle seyir sağlanırken, Çizelge 5’te 
yer alan senaryolar ortaya çıkmaktadır.  
 
Çizelge 5. Senaryolar  
 
Sınıf Hız İvme Toplam 

dirençler 
Eğim Davranış 

H
ar

ek
et

si
z 

du
ru

m
 0 0 0 

İniş 
Çıkış 
0 

Hareketsiz 
taşıt 

(+
) 

iv
m

el
i 

ha
re

ke
t 

(+) 

(+) 
 

(-) İniş 
Hız 
artışında 
engelleme 

(+) 
İniş Motor 

tahriki Çıkış 
0 

(-)
 

iv
m

el
i 

ha
re

ke
t (-) 

 

(-) 
İniş Yavaşlama 

gereksinimi  Çıkış 
0 

(+) 
İniş Motor 

tahriki Çıkış 
0 

İv
m

es
iz

 
ha

re
ke

t 0 
 

(-) İniş 
Hız 
artışında 
engelleme 

(+) 
İniş Motor 

tahriki Çıkış 
0 
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Motor tahriki, işletme şartlarına ve vites kademesine 
göre değişkenlik göstermektedir. Motordan tahrik 
sağlanırken tam yük veya kısmi yük konumlarında 
çalışma mümkündür.  
Yavaşlama ya da hız artışının engellenmesi farklı 
yöntemlerle yapılabilir. Servis freni veya motor freni gibi 
seçeneklere ilave olarak, motorun kısmi yük 
konumunda işletilmesiyle de hızın düşüşü veya 
artışında engelleme sağlanabilir. 
Hareket dirençlerinin toplam değeri pozitif, negatif veya 
0 olmaktadır. Toplam değerin sıfırdan büyük olması 
durumunda farklı vites kademeleriyle çalışma 
mümkünken, negatif değerler ile karşılaşılması 
durumunda taşıtta yavaşlama veya hız artışında 
engelleme yapılabilir. Sıfır olması durumunda ise taşıt 
mevcut hızını korumaktadır. 
Kalkış sırasında taşıtın mevcut hızının genel seyir 
hızlarına göre düşük olması nedeniyle, hesaplanacak 
motor devir sayısı rölanti devrinin altında elde 
edilmektedir. Bu süreçte motorun devir sayısı rölanti 
kadardır. Ancak kavrama kısmen bağlantılı konumdadır 
ve motordan gelen güç, güç aktarma organlarına 
tamamen iletilmemektedir. Hesaplanan motor devir 
sayısının rölanti devrinin üstüne çıktığı an, kavramanın 
tamamen bağlantılı olduğu andır.  
  
2.4. Efektif Motor Gücünün ve Yakıt Tüketiminin 
Belirlenmesi 
 
Taşıtın mevcut işletme şartlarındaki güç ihtiyacı 
Denklem 8 ile belirlenebilir [7]. İlgili denklemde  
efektif motor gücünü,  ise toplam dirençleri ifade 
etmektedir. 

 (8) 
Yakıt tüketiminin sayısal değerinin elde edilmesinde 
motor haritası ve Denklem 9 bir arada kullanılabilir. 
Burada  özgül yakıt tüketimini belirtmektedir. 

 (9) 
Motor haritasının kullanımı sırasında, motor devir 
sayısına ihtiyaç duyulmaktadır. Motor devir sayısı, 
tekerlek ile yol arasında kayma olmadığı kabulüyle 
Denklem 10’dan hesaplanabilir [7]. Denklem 10’da  
toplam çevrim oranını ifade etmektedir. 

 
(10) 

 
2.5. Algoritma ve Simülasyon 
 
Bir hız ve yol profili için, taşıtta en ekonomik vitesin 
belirlenmesini sağlayan algoritma bir simülasyon 
platformunda oluşturulmuştur. Algoritma tüm vitesler 
için güç ihtiyacı ve yakıt tüketimini belirlemekte; 
buradan elde edilen sonuçları değerlendirerek taşıtın 
mümkün olan maksimum vites kademesinde seyrini 
sağlamaktadır. Algoritma ayrıca kalkış, yavaşlama ve 
hız artışının engellenmesi gibi seyir davranışlarını da 
analiz etmektedir. Farklı hız ve yol profilleri için yapılan 
simülasyonların sonuçları bu algoritma ile elde 
edilmiştir. Algoritmaya ait akış şeması Şekil 2’de yer 
almaktadır.  
 

 
Şekil 2. Akış şeması 

3. Bulgular 
 
Simülasyon çalışmaları eğimsiz, çıkış eğimli (%2), iniş 
eğimli (%1) ve değişken eğimli yollarda; sabit, sürekli 
artan, sürekli azalan ve değişken hız profilleri 
kullanılarak yapılmıştır. Vites geçişleri arasında 
gecikme olmadığı kabul edilmektedir. Dirençlerin 
toplam değerinin negatif olduğu konumlarda taşıtın 
yavaşlama veya hız artışında engelleme sürecine 
girdiği ve mevcut vitesini koruduğu varsayılmıştır. 
Simülasyonlar Çizelge 6’da yer almaktadır. 
Çizelge 6. Simülasyonlar 

No. Hız profili Eğim 
1 Değişken 0 
2 Sabit (10 km/h) 0 
3 Azalan (25 km/h – 15 km/h) 0 
4 Artan (0 – 40 km/h) %2 (Çıkış) 
5 Değişken %2 (Çıkış) 
6 Sabit (40 km/h) %1 (İniş) 
7 Sabit (40 km/h) Değişken 
8 Değişken Değişken 

Değişken eğimli rotaya ait yükseklik profili Şekil 2’de 
yer almaktadır. 

 
Şekil 2. Değişken eğimli rotaya ait yükseklik profili 

 
Simülasyon bulguları Çizelge 7’de yer almaktadır. 
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Çizelge 7. Simülasyon bulguları 

 
Taşıt hızına bağlı 
ekonomik vites kademesi  

Motor çalışma noktaları 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Tasarlanan algoritma, seyir senaryolarını 
değerlendirerek motorun düşük devir sayılarında 
çalışmasını sağlamaktadır.   
Tüm simülasyonlarda 0 kW efektif motor gücü ve 800 
dev/dak motor devrine karşılık gelen çalışma noktaları, 
taşıtın hareketsiz konumunu ya da kalkış ve hareketi 
sonlandırma süreçlerini temsil etmektedir. Buralarda 
motorun rölanti şartlarında çalıştığı kabul edilmektedir. 
Efektif motor gücünün 0’dan farklı değeri olan 
noktalarda ise motor tahriki sağlanmaktadır. 
1., 3., 4., 5., ve 8. simülasyonlarda, diğer 
simülasyonlardan farklı olarak sabit vites kullanımı 
meydana gelmemektedir. İşletme şartları ve yol 
eğimindeki değişiklikler, vites kullanımında çeşitliliğe 
sebep olmuştur. Buna bağlı olarak yakıt tüketimi farklı 
değerler almıştır. 
2., 6., ve 7. simülasyonların tüm, diğer simülasyonların 
ise 0 kW efektif motor gücü ve 800 dev/dak’dan yüksek 
motor devir sayılarına karşılık gelen noktalarında, 
yerçekimi direncinin taşıt hareketine olumlu etkisi 
sonucu, motor tahriki olmadan istenen hız profiliyle 
seyir sağlanabileceği görülmektedir. Bu konumlarda 
taşıt hız artışını engellemektedir. Yakıt tüketiminin 
rölanti şartlarında olduğu varsayılmaktadır. 
6. simülasyonda taşıt 5. ve 6. viteslerde motor tahriki 
olmadan ve motor devir sayısı 2500 dev/dak’yı 
geçmeden seyrini sağlayabilmektedir. Bu nedenle ilgili 
simülasyona ait bulgular 2 farklı vites kademesi 
seçeneği için birlikte gösterilmektedir. 
  
 4. Sonuç 
Bir simülasyon platformu üzerinde tasarlanan algoritma, 
istenen hız profiliyle seyir sırasında en ekonomik vitesin 
seçimini sağlamaktadır. Seçim işlemi için rotaya ait 
eğim profili ve taşıt ve motora ait özellikler girdi olarak 
kabul edilmekte ve motor devir sayısı, efektif motor 
gücü ve yakıt tüketimi seyir senaryoları 
değerlendirilerek hesaplanmaktadır. Elde edilen 
sonuçlara bağlı olarak en ekonomik vites kademesi 
belirlenmektedir. Çizelge 7’de yer alan ve farklı hız ve 
yol profilleri ile yapılan simülasyon çalışmalarına göre, 
tasarlanan algoritmanın fmevcut işletme şartları için 
mümkün olan en ekonomik vitesin kullanımını sağladığı 
görülmektedir. 
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Özet 
 
Teknoloji ve tasarımın her geçen gün daha fazla 
kullanıcı odaklı hale gelmesi ve aralarındaki yakın 
etkileşim, mimaride önemli değişim ve gelişmelere yol 
açmaktadır. 100 nanometreden daha küçük boyutta, 
atom ölçeğindeki malzemeleri tasarlayan nanoteknoloji, 
nanomalzemeler ile mimarlık alanına büyük katkılar 
sağlamaktadır. Bu çalışmada, geleceğin mimari 
tasarımlarına yön verecek olan nanomalzemelerden 
nanokompozitlerin yapılarda kullanım olanaklarını 
irdelemek amaçlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: nanomimarlık, nanoteknoloji, 
nanomalzeme, nanokompozit 
 
Abstract 
 
Technology and design become more user-centered 
and the close interaction between them leads to 
significant changes and developments in architecture. 
Nanotechnology, which designs materials of atomic 
scale, which are smaller than 100 nanometers, makes 
great contributions to the field of architecture with 
nanomaterials. In this study, it is aimed to examine the 
possible use of nanocomposites from nanomaterials 
that will guide the architectural designs of the future. 
 
Keywords: nanoarchitecture, nanotechnology, 
nanomaterial, nanocomposite 
 
1. Giriş 
 
“Nanoteknoloji”, 21. yüzyılın devrim yaratan 
teknolojilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Fizik, 
kimya, malzeme bilimi, elektronik, tıp, biyoloji, tekstil, 
enerji, gıda gibi birçok alanda çalışmaları süren 
nanoteknolojinin, mimarlık alanındaki kullanımı da gün 
geçtikçe artmaktadır.  
 
Nanoteknoloji, maddeyi atom ve molekül boyutunda 
inceleyerek, yeni özelliklere sahip yapılar elde 
edilmesini sağlamaktadır. Bu çalışmalar sonucunda 
yeni fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip 
malzemeler üretilebilmektedir. Nanoteknoloji, 
malzemelerin mikro ölçekte moleküler yapısının 
değiştirilmesini ya da tamamen yeniden inşasını 
mümkün kılarak, makro ölçekte amaca uygun olarak 
üstün performanslar kazandırılmış yeni malzemeler 
üretilmesini mümkün kılar [1]. Böylelikle daha sağlam, 
daha uzun ömürlü, daha hafif, daha ucuz, daha kaliteli 
malzemeler geliştirmemiz mümkün olmaktadır [2]. 
Nanoteknoloji yapıların ısı, nem, hava gibi koşullara 
yönelik uygulamalarda kullanılmasıyla “akıllı ev” 
kavramına gerçeklik kazandırmaktadır [3]. 
Nanoteknoloji üretim adımlarının sayısını azaltır, 
kaynakların korunmasında, hammadde, enerji 

tüketiminde ve CO2 emisyonlarında azalma sağlayarak 
ekonomik açıdan da katkı sağlar [4]. 
 
Bu bağlamda, mimarlık alanında da nanoteknolojinin 
pek çok alanda olduğu gibi devrim yaratacağı ve ilerki 
yıllarda bina karakteristiğini dayanıklılık, hafiflik, 
süreklilik, yapım sistemi, geçirgenlik gibi özellikler ile 
yeniden biçimlendireceği kuşkusuzdur [5].  
 
Biyoloji biliminin dahil olmasıyla birlikte genetik ve 
nanoteknoloji arakesitinde çağdaş mimariyi 
etkileyebilecek üç yeni yaklaşım tanımlanmıştır; 
1.Genetik algoritmalarla form bulma stratejileri (dijital 
hesaplama teknikleri ile form bulma odaklı yapılan 
çalışmalar) 
2.Nanomalzemeler veya nanosensörler ile hibrit 
tasarımlar (nanoteknolojinin mimarlığa etkileri ve 
malzemelerdeki gelişmeler) 
3.Yaşayan mimari (canlı binalar). [6] 
 
Tabloda nanoteknolojinin geçirdiği aşamalar 
görülmektedir (Şekil 1). Manyetik kayıt bantları için 
geliştirilen metalik nano tozların 1960'larda ve 
1970'lerde geliştirilmesiyle nanoteknoloji kullanılmış 
olup, 1974 yılında terim olarak bilime kazandırılmıştır 
[7,8]. 

1959 Feynman’ın “Temelde birçok oda var” adını verdiği konferans 

1974 “Nanoteknoloji teriminin bulunması 

1981 Taramalı tünelleme mikroskobunun bulunması 

1986 Atomik güç mikroskobunun bulunması 

1989 IBM kelimesinin bireysel atomlar üzerine yazılması 

1990 Küre yapılıların makroskopik boyutlarda ilk üretimi 

1991 Nanotüplerin keşfi 

1990 
ortaları 

Devletlerin nanoteknolojiyi başlıca araştırma ve geliştirme alanı olarak 
desteklemesi 

2009 0.3 nm büyüklüğünde S ve U harflerinin yazılması (IBM’den 40 kat küçük) 

Şekil 1. Nanoteknolojinin geçirdiği aşamalar. 
 
2. Nanomalzemeler ve Mimarlıktaki Yeri 
 
Nanomalzemeler, nanoteknolojinin temelini 
oluşturmaktadır. Nanoteknoloji, nanomalzemeler 
alanında yapılan çalışmalar ile mimarlık alanında 
önemli bir yer edinmektedir. Nano ölçekteki 
malzemelerde geleneksel malzemelere oranla 
işlevsellik, mukavemet artışı, elektrik ve ısı 
iletkenliklerinde performans artışı, esneklik, hafiflik gibi 
birçok gelişmiş özellik gözlenebilmektedir (Şekil 2) [5]. 
Bu gelişmelerin sonucunda ise daha sağlam, daha 
kaliteli, daha ucuz, daha uzun ömürlü, daha hafif ve 
dayanıklı küçük boyutlu ürünler ortaya çıkmaktadır [2].  
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Şekil 2. Nanometrik ölçü. 
 

Nano malzemeler, malzemenin yapısına nano ölçekte 
partiküller eklenmesi yöntemiyle daha üstün fiziksel ve 
kimyasal özelliklere sahip malzemeler üretilmesi ile ve 
nano ölçekte yeni atom ve molekül yapısına sahip 
malzeme strüktürü oluşturularak elde edilmektedir. Bu 
yöntemle, geleneksel malzemelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini geliştirmek veya tamamen yeni malzemeler 
üretmek mümkündür [5]. Örneğin ağır metaller ve diğer 
kirlilik sebebi malzemelerin endüstriyel atık sulardan 
arınması, suyu tuzdan arındırma ve saflaştırılma, atık 
su arıtımı, atıkların giderilmesi ve kirlilik kontrolü elde 
edilmesi için nanomalzeme kullanılarak geliştirilen 
filtrelerle sürdürülebilir bir çevre oluşturulabilir [9]. 
Gelecekte, nanoteknolojinin kullanımı sayesinde 
binalarda verimlilik ve güvenlik artacak ve daha sağlıklı 
bir ortamın oluşturulması yoluyla enerji israfı 
önlenebilecektir. Bu teknolojinin bize sağladığı 
olanaklar ile binaların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni, 
modern, yüksek verimli ve çok amaçlı malzemeler 
üretilebilecektir [10]. Bunların yanı sıra, kaynakların 
korunması, hammadde ve enerji tüketimi konularında 
da ekolojik çevreye olumlu katkılar sağlanacaktır. 
Nanoyapılı bir malzeme çelik, çimento, cam veya 
polimerler gibi geleneksel bir malzemenin kütle veya 
yüzeyde nanomateryallerle (nanokompozit) 
karıştırılması veya nano ölçekteki özelliklerinin kimyasal 
ve fiziksel yapısının değiştirilmesi sonucunda elde 
edilmektedir. Her iki durumda da, orijinal malzemelerin 
gösterdiği özelliklerle kıyaslanamayacak şekilde belirli 
performanslar elde etmek için malzemelerin orijinal 
özellikleri değiştirilir ve geliştirilir. [11] 

Moleküler ölçekte çalışmayı sağlayan nanoteknoloji 
mimari uygulamalarda yalnızca modern malzemeleri 
değil geleneksel malzemelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin geliştirilmesini ya da yeni malzemeler 
üretilmesini sağlamaktadır [12]. Enerji, çevre, güvenlik 
ve üretim gibi ortaya çıkabilecek problemler de 
nanomalzemelerle geliştirilen özellikler sayesinde 
çözülebilmektedir ve malzemelerin hasar görmesi, 
bakım ve onarım ihtiyacı azalmaktadır [13]. 

Nanometre ölçekli maddelerden malzeme ve ürünlerin 
geliştirilmesi ve üretimi, yeni ve yenilikçi işlevler için 
olanaklar yaratmıştır. Bu yenilikler arasında, özellikle su 
itici veya spektrum seçici olan cam yapımında 
kullanılan nanopartikül tabakaları veya boyalar ve 
plastikler son derece dayanıklıdır. Cam, uygun şekilde 
ince dikroitik filtre tabakaları içerebilir. Nanopartiküller, 
oda hava kalitesini artırmak için alçı duvar panelinde de 
kullanılabilir. Burada kullanılan nanopartiküllerin 
örnekleri titanyum dioksit (TiO2) ve zeolittir. Benzer bir 
bağlamda, nanometre ölçekli gözenekli membranlar, 
kirlenmiş şehir havasını temizleyebilen cephelerin bir 
parçası olarak kullanılmak üzere geliştirilmektedir. [14] 

3. Nanokompozitler 
 
Nanokompozitler, nanomalzemelerin çelik, beton, cam 
ve plastik gibi geleneksel malzemelerle birleşiminden 
oluşurlar. Geleneksel malzemelere oranla çok daha 
güçlü malzemelerdir. Geleneksel malzemelere entegre 
edilen nanopartiküller ve diğer nanomalzemeler, 
malzemeye özelliklerini iyileştirmenin yanı sıra yeni 
fonksiyonel özellikler de kazandırır ve malzemeyi çok 
işlevli hale de getirebilir.  Örneğin, nano-kil olarak 
adlandırılan nano yapılı silikat partikülleri, alev 
geciktirici özelliklerini ve ısı direncini optimize etmek 
için plastiklere eklenebilir. Bu tür nanokompozit 
malzemeler, iç kaplamalarda ya da kablo izolasyonu 
veya örtülerinin (sigorta kutuları, soketler) üretiminde 
uygulanmaktadır [15]. Nanokompozitlerde takviye 
malzemesi olarak silika zeolit ve kil gibi inorganik 
tanecikler kullanılır. Nano parçacık içeren killer yapı 
malzemeleri için oldukça önemlidir ve halen üzerinde 
çalışılmaktadır. 
 
Nanokompozitler, nanokaplamalar aracılığı ile mimari 
alanda yüksek özellikli nanoteknoloji ürünleri olarak 
önemli yararlar sağlamaktadır.  Malzemenin yapısına 
nano ölçekte eklenen partiküller malzemeye kendi 
kendini temizleme (lotus effect ve fotoğraf katalizörü), 
kolay temizlenen yüzey özellikleri, havadaki zararlı 
gazları emme, buğulanmanın oluşumunu engelleme, ısı 
yalıtımı ve ısı kontrolü sağlama, UV korunumu, yangına 
dayanım ve yanmazlık gibi özellikler katabileceği gibi 
ayrıca antibakteriyal olma, yansıtmazlık, parmak izi 
oluşturmazlık, üzerine yazılamazlık (anti grafiti), 
aşınmazlık ve çizilmezlik gibi özelliklere sahip olmasını 
sağlar. [16] 
 
4. Nanomimarlıkta Malzeme Kullanımı 
 
4.1. Yalıtım Malzemeleri 
 
Nanogel: Yalıtımlı yarı saydam paneller yüksek 
performansa sahip bir perde duvarı olarak görev 
yaparak ısı kazancında yıl boyunca kayda değer bir 
azalma sağlar (Şekil 3). Perde duvar boşluğu içinde 
tutulan hava nanogel yalıtımı tarafından korunurak kış 
aylarında dahili olarak kullanılır veya sıcak aylarda 
dışarıya verilir. Bu uygulama cepheden doğal ışık 
girmesini sağlarken aynı zamanda yapay aydınlatma 
maliyetlerini düşürür ve enerji performansını artıran 
etkili bir ısı yönetim bariyeri oluşturur. [17] 

 
 

Şekil 3. Nanogel. 
 
New York’ta bulunan Glen Oaks Kütüphanesi nanogel 
yalıtım kullanılarak inşa edilmiştir (Şekil 4). Nanogel 
yalıtımı, birbirine kenetlenmiş her bir çift camlı kanal 
arasına sıkıştırılarak cephenin bölümlerine parlak, sütlü 
bir görünüm kazandırır ve güneş ısısı kazancını azaltır 
[18]. 
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Şekil 4. Glen Oaks Kütüphanesi. 
 
Thin Film ve Window Film: Thin film bir nanometrenin 
(tek tabakalı) parçasının birçok mikrometreye kadar 
değişen ince malzeme tabakalarıdır (Şekil 5). Elektronik 
yarı iletken cihazlar ve optik kaplamalar, ince film 
yapımından yararlanan uygulamalardır [9]. 

 

Şekil 5. Thin Film. 
 
Window Film ise güneş enerjisinin geçirgenliğini 
görünür ışığa göre seçici bir şekilde azaltarak, ara 
katmanın güneş enerji performansında enerji kontrol 
ekipmanının maliyeti gibi iklim kontrol donanımı maliyeti 
kadar tasarruf sağlamaktadır. Güneş ışığını ve 
ultraviyole ışınlarının % 99’unu engelleme kabiliyeti 
bulunurken görünür ışığın geçişine izin verme avantajı 
bulunmaktadır [19]. 
 
Washington’da bulunan St. Antony Hastanesi 
yapımında window film malzemesi kullanılmıştır (Şekil 
6). Yapı gün ışığından yararlanma çabası, açıklık ve 
ışığın filtrelenmesi esas alarak tasarlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 6. St. Antony Hastanesi. 
 
4.2. Kaplama Malzemeleri 
 
Kaplamalar nanoteknolojide önemli bir araştırma 
alanıdır ve çelik kadar beton ve camla da çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. 
Malzemeler yapı ihtiyacına göre; 
1. Kendi kendini temizleme (lotus etkisi) 
2. Kendi kendini temizleme (fotokatalitik) 
3. Kolay temizleme 
4. Anti-parmak izi 
5. Anti-lekelenme 
6. Anti-buğulanma 
7. Anti-graffiti 
8. Anti-çizilme 
9. Anti-yansıtma 
10. UV Koruma ve Hava Temizleme 
11. Anti-bakteriyel kaplamalar şeklinde üretilmektedir. 
 
Kendi kendini temizleme (lotus etkisi): 1970'lerde 
Heidelberg Üniversitesi'nde araştırma yapan botanikçi 
Wilhelm Barthlott kendi kendini temizleyen yüzeyleri 
araştırarak Lotus yapraklarının temizlik etkisini ortaya 
çıkarmıştır [19]. 
 
Lotus Etkisi, yağmur suyu gibi düzenli olarak belirli 
miktarda suya maruz kalan yüzeyler için en uygunu 
olarak görülmektedir, temizleme gereksinimini önemli 
ölçüde azaltır ve yüzeyler temiz kalır (Şekil 7). Daha 
temiz bir görünüm ve önemli ölçüde azaltılmış bakım 
talepleri gibi avantajları vardır. [20] 
 

 
Şekil 7. Lotus Bitkisi. 

 
Roma’da yer alan Ara Pacis Müze yapısı bünyesinde 
kullanılan lotus bitkisinden esinlenmiş nanomalzeme ile 
kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir (Şekil 8). 
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Geleneksel kullanımda bir malzeme olan beyaz sıva 
geri dönüşümlü cam boyutundaki panellerde 
kullanılmıştır. Nanomalzeme cama yedi kat 
uygulanmıştır ve kendi kendini temizleme reaksiyonu ile 
elde edilen parlak yapısı ortaya çıkmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 8. Ara Pacis Müzesi. 
 

Kendi kendini temizleme (fotokatalitik): Nanopartiküller, 
güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalarak kirlerin 
parçalanıp yağmurla yıkanmasıyla oluşan bir işlem olan 
fotokataliz işlemini başlatır. Uçucu organik maddeler 
karbondioksit ve suya oksitlenir. [9] 
 
Kaplamalar ultraviyole ışığa maruz kaldığında, 
fotokataliz işlemi, yabancı parçacıkları okside eder ve 
bunları ayrıştırır. Kaplamalar yıkama ya da yağmura 
maruz kaldıklarında kir parçacıkları taşınır [9]. 
Fotokataliz, kendi kendini temizleme ve antibakteriyel 
aktivite ve havadaki kirleticileri azaltmada yardımcı 
olabilir [9]. 
 
Luigi Einaudi Kampüsü (Torino) tek bir çatı kanopisi ile 
birleştirilen ve merkezi bir avlu etrafına yerleştirilmiş iki 
bağlantılı binadan oluşan geleneksel manastır 
dörtgeninin modern bir yorumudur (Şekil 9). Binalar, 
doğal ve yapay aydınlatmanın birleşimi ile enerji 
kullanımını neredeyse yüzde 20 azaltır, akıllı bina 
kontrol sistemleri işletme verimliliğini sağlar. Tozun 
kirletici etkilerini etkisiz hale getirmek için 7.200 
metrekareden fazla fotokatalitik parke taşı kullanılmıştır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 9: Luigi Einaudi Kampüsü. 

 
Anti-graffiti özelliği gösteren nanoteknolojik kaplamaya 
sahip bir yapı olan Berlin’de bulunan Tchoban 
Foundation Müzesi içi boş bir kule gibi masif betonarme 
bir kabuk olarak inşa edilmiştir (Şekil 10). Betonun iç 
tarafında, bir hücresel cam yalıtım tabakası bir buhar 
bariyeri görevi görmektedir ve yapı betonu kir ve grafiti 
püskürtmek amacıyla son aşama olarak nanomalzeme 
ile kaplanmıştır. 
 
 

 
Şekil 10: Tchoban Foundation Müzesi. 

 
4.3. Aydınlatma ve Havalandırma Malzemeleri 
 
Aydınlatma ve beyaz eşya, yapıda kullanılan enerjinin 
yaklaşık üçte birini tüketmektedir. Aydınlatma 
elemanları elektrik tüketmekle kalmayarak, bina 
soğutma maliyetine yük olacak derecede ısı 
üretmektedir [21]. 
 
Solar Enerji Malzemeleri: Nanoteknoloji, silikon bazlı 
fotovoltaikler ve yeni nanokristal malzemeler, ince film 
malzemeleri ve iletken polimerik filmler konusunda 
gelişmelere öncülük etmektedir [19]. LED ve OLED 
'ampuller', ışık yayan ince bir malzeme filmlerdir. OLED, 
geniş "alan" aydınlatma panelleri (LED'ler ve flüoresan 
ampuller tarafından etkinleştirilen nokta veya hat 
aydınlatmasının aksine) oluşturabilen teknolojidir; 
esnek ve saydam paneller yapmak için kullanılabilir ve 
ayrıca renk ayarı yapılabilir ve doğal ışığa en yakın ışık 
kaynağıdır. 
 
Acil Çocuk Cerrahisi Merkezi (Uganda) “rasyonel, 
somut, modern, güzel ve gelenekle sıkı sıkıya bağlı bir 
mimari model” hedefi ile tasarlanmıştır (Şekil 11). 
Hastane, enerjisini güneşten alan, 9.800 metrekarelik 
fotovoltaik panellerle sağlamaktadır. Fotovoltaik çatı, 
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binanın üzerinde yüzer şekilde kurgulanmış ve yürüyüş 
yollarına gölgelik sağlamaktadır.  

Şekil 11: Acil Çocuk Cerrahisi Merkezi 
 
Hava Temizleme: İnsanlar yaşam koşulları sebebiyle 
günlerinin %90’ını iç mekânda geçirmektedir, 
dolayısıyla doğal temiz hava yoksunluğu çekmektedir 
ve zayıf iç mekân hava kalitesinin, yılda 60 milyar dolar 
tıbbi harcamalara sebep olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu nedenle iç mekânda sıfır toksin ve uçucu organik 
bileşikler yayan, biyolojik küf oluşumunu engelleyen ve 
iç ortamdaki kirleticileri tanımlayan, hava kalitesini 
arttıran, kötü kokuların ve kirleticilerin yok edilmesini 
sağlayan nanomalzemelerden elde edilen sistemler 
tercih edilmeye başlanmıştır [19,21]. 
 
Jubilee Kilisesi (La Chiesa del Dio Padre 
Misericordioso) (Roma) kaplama, aydınlatma ve 
havalandırma malzemelerinde nanomalzeme kullanımı 
ile örnek bir yapıdır (Şekil 12). Mimar Richard Meier 
kendisini temizleyen ve titanyum dioksitle yapılmış 
daima beyaz kalan betondan üretilen yeni bir malzeme 
talep etmiştir; üretilen bu malzeme kirletici maddeler 
yüzeyi kapladığında, güneş çarpar ve her ikisi 
arasındaki reaksiyon üretilir, birbiriyle değiştirilmiş bir 
ürün serbest bırakılır ve yüzey temizlenir. Bu eylem 
aynı zamanda iç mekânlarda da gerçekleştirilmektedir. 
 
İncelenen örneklerde nanoteknolojinin mimari ile 
ilişkisinin yoğunlaşmaya başladığı ve yapısal çevrede 
önem kazandığı görülmüştür. Yapısal ve yapısal 
olmayan malzemelerin özelliklerini geliştirmek ve 
değiştirmek adına nanoteknoloji kullanımı 
sağlanmaktadır. Nanoteknoloji yapısal malzemelerde 
beton, çelik ve ahşap gibi mevcut malzemelere yapılan 
nano takviyelerle nanokompozitler oluşturarak maliyet 
ve teknik avantaj sağlayarak karbon nanotüpler gibi 
tamamen yeni malzemelerden oluşan strüktürler ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olur [19]. Yapısal olmayan 
malzemelerde ise enerji tüketimini azaltmayı 
hedeflemektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 12: Jübilee Kilisesi 

 
4. Sonuç 
 
Malzeme, tarihsel süreç boyunca mimaride yapı 
strüktüründen kaplama malzemesine kadar gerek 
fiziksel performansı gerekse tasarımı biçimlendirme 
olasılıkları ile önemli bir rol oynamıştır. Tasarımlar ve 
uygulanabilirlikleri büyük ölçüde malzemenin sağladığı 
olanaklar ile belirlenmiştir.  
Son günlerde, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
sonucunda nanomalzemeler ile ilgili olarak yapılan 
disiplinlerarası çalışmalar mimarlık alanını da doğrudan 
etkilemektedir. Malzemelerde nem, kir, bakteri, yağ ve 
yazı-çizilmeye karşı dirençli nano malzemeler 
günümüzde mimarlık alanında yaygın kullanım 
kazanmıştır. Uygulaması da kolaydır. Portland bazlı 
beton ve harç eklenmiş nano-silika veya nano-ferrit gibi 
nanopartiküller sıkıştırmayı önemli ölçüde arttırır ve 
sertleşme süresini hızlandırır; Nanotüplerin eklenmesi, 
beton ve harçlarda gerilmeyi ve sıkıştırma 
mukavemetini büyük ölçüde arttırır. Ekonomik olarak da 
uygulanması mümkündür. 
Magnezyum nanopartikülleri, grafen, titanyum oksit, 
nano-silika, toz nanozinc, seryum oksit, vanadatlar, 
fosfatlar, boratlar, çelik ve diğer materyalleri ve yapıyı 
kaplayarak korozyana karşı etkili bir biçimde korumak 
için montmorillonit ile çalışılan nanomalzemelerdir. 
Lotus etkili gümüş nanopartiküller, fulleren kompozitler 
nem, toz, bakteri, yoğuşma ve çizilmeye karşı 
günümüzde kullanılan ana nanomateryallerdir.  
Termal İnce Titanyum oksit, nano-alümina, gümüş film 
nanopartiküller, nano-silis ve nano-vanadyum oksitler 
Termal yalıtım ve UV koruması için mükemmel 
nanokompozitlerdir. 
Suya karşı dayanıklı boyalar, vernikler, yapıştırıcılar ve 
dolgu macunu materyalleri üretmek için, 
nanokompozitler, karbon nanotüpler, fulleren, nano 
organosilikon, ferrit oksitler, alümina yüksek mekanik 
kuvvet ve dayanıklılıklarına ek olarak hidrofobik ve toz 
tutmaz özellikleri göster. 
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Mimaride nanomalzeme kullanımı, problemleri çözmek 
için yeni fırsatlar sunacak ve bina yapısını ve mimariyi 
iyileştirerek optimum seviyeye götürecektir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada GGG-70 küresel grafitli dökme demirin 
1000 °C’de 1, 2 ve 3 saat süre ile vanadyumlanması 
çalışılmıştır. Elde edilen kaplama tabakası metalografik, 
mikrosertlik ve X-ışını kırınımı yöntemleri ile karakterize 
edilmiştir. TRD kaplama yöntemi ile homojen ve grafit 
çökeltilerinden yoksun bir kaplama tabakası elde 
edilmiştir. Elde edilen kaplama tabakası işlem süresine 
bağlı olarak 11-21 µm kalınlık ve 2461-2728 HV sertlik 
değeri aralığına sahiptir. Elde edilen kaplama 
tabakasında V4C3 fazının baskın faz olduğu buna 
ilaveten düşük oranlarda VC fazı tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Küresel Grafitli Dökme Demir, 
Vanadyumlama, Mikroyapı, X-ışını kırımı 
 
Abstract 
 
The vanadinizing of GGG-70 ductile cast iron at 1000 
°C for 1, 2 and 3 h has been studied. The coatings 
obtained were characterized by metallographic 
investigation, microhardness tests and X-ray diffraction 
(XRD) methods. The thermo-reactive diffusion process 
(TRD) yielded a homogeneous and graphite-free 
coating. The resulting coating layer had a thickness of 
11-21 µm thickness and hardness of 2461-2728 HV 
value depending on TRD duration. XRD analyses 
revealed that V4C3 was the dominant phase, with minor 
traces of VC in the coating layer. 
 
 
Keywords: Ductile cast iron, Vanadinizing, 
Microstructure, X-ray diffraction 
 
 
1. Giriş 
 
Demir esaslı metaller (dökme demir ve çelik) ticari olarak 
kullanılan en önemli malzeme grubudur. Sanayi 
devriminin başlangıcında çelikler ön plana çıkmış olsa 
da, teknolojinin ilerlemesi ile mekanik özellikleri çeliklerle 
rekabet edebilecek seviyelere çıkan ve daha düşük 
maliyet ile elde edilebilen dökme demirlerin kullanımı, 
birçok alanda çeliklerin yerini almaya başlamıştır.  
Endüstride kullanımı yaygınlaşan dökme demirlerin 
başında, çeliğin mekanik özelliklerini ve dökme demirin 
üretim avantajlarını bünyesinde barındıran küresel grafitli 
dökme demirler (KGD) gelmektedir. KGD’ler iyi 
işlenebilirlik, tokluk, süneklik, titreşim sönümleme, 
mekanik ve yorulma dayanımı gibi özelliklerinin yanısıra 
çeliklerden daha düşük ergime derecesine sahiptir [1-4]. 
Ancak, yüksek aşınma direncinin ihtiyaç duyulduğu 
sektörlerdeki kullanımı, düşük yüzey sertliklerinden 

dolayı sınırlıdır. KGD’lerin aşınma dirençlerinin artırılması 
amacıyla alaşımlandırma, ostemperleme, lazer yüzey 
işlemleri, kriyojenik ısıl işlemleri, nitrürleme, nitro-
karbürleme, termal sprey kaplama ve borlama işlemleri 
çalışılmıştır [5-9]. Uygulanan bu yöntemlere bağlı olarak 
KGD’lerin çalışma ortamlarındaki istenilen özelliklerinin 
geliştirildiği rapor edilmiştir. Bu amaçla bu çalışmada 
çelikler üzerine uygulandığında mekanik özellikleri 
iyileştirdiği belirtilen vanadyumlama işlemi termo-reaktif 
difüzyon tekniği ile uygulanmış, elde edilen kaplamaların 
metalografik incelemeleri, sertlik ve XRD analizleri 
gerçekleştirilmiş ve sonuçları tartışılmıştır. 
 
2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışma için cam endüstrisi kalıplarında yaygın 
kullanım alanı bulunan GGG-70 alaşımı kullanılmıştır. 
Alaşımın kimyasal bileşimi Spektrofotometrik olarak 
atomik emisyon  (ICP) cihazı ile belirlenmiştir (Tablo 1).  
 
Tablo 1. Deneyde kullanılan GGG-70 küresel grafitli 
dökme demirin kimyasal bileşimi 

C Si Mn P S 
3,80 2,40 0,6 0,025 0,0045 
Cr Ni Mo Al Fe 
0,010 0,020 0,0023 0,0005 Kalan 

Hassas kesme cihazı ile 20x20x10 mm ebatında 
kesilen numunelerin yüzeyi kaplama işlemi öncesi 
kaplama tabakasının yüzeye daha iyi  bir adhezyon 
kuvveti ile yapışması için numunelerin yüzeyi hassas 
zımparalama ile parlatılarak, ultrasonik olarak 15 dakika 
süre ile etil alkol içerisinde ultrasonik olarak 
temizlenerek  kaplama işlemi için hazır hale getirilmiştir. 
Kaplama işlemleri daha önce AISI D2 çelikleri üzerinde 
elde edilen sonuçlara dayalı olarak 1000 °C’de 3 saat 
süre ile Ar gazı ortamında gerçekleştirilmiş, soğuma ise 
perlitik yapının elde edilmesi için potaların suda 
soğutulması ile gerçekleştirilmiştir. Kaplama tozu olarak 
%45 Ferrovanadyum, %45 Al2O3 ve %10 NH4Cl’den 
oluşan toz karışımı kullanılmıştır.  

Optik incelemeler için numuneler geleneksel parlatma 
ve zımparalama kademelerinden geçirildikten sonra %3 
Nital içerisinde dağlanmıştır. Optik incelemelerde Nikon 
MA-200 metal mikroskobu kullanılmıştır. Microsertlik 
incelemeleri ASTM-E384 standardına uygun olarak 100 
g yük ve 15 s bekleme süresi boyunca alınan 5 sertlik 
değerinin ortalaması alınarak yapılmıştır. Kaplama 
tabakasından alınan sertlik notaları yüzeyden 5 µm, 10 
µm, 15 µm ve 20 µm ve 25 µm noktalarıdır. Kaplama 
tabakasının kalınlığı optik mikroskop üzerindeki Clemex 
analiz programı vasıtasıyla ölçülmüştür. X-ışını kırınımı 
analizleri Rigaku RadB Dmax-III model difraktometre ve 
Cu-Kα ışını   kullanarak 30-90° arası 2θ açılarında ve 
5°/ dak tarama hızı ile elde edilmiştir. 
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
 
Şekil 3.1’ de herhangi bir kaplama işlemine tabi 
tutulmamış küresel grafitli dökme demirin kesit 
görünümünden alınan mikroyapı resmi verilmiştir. 
 

 

 
 
Şekil 3.1. a) işlemsiz b) 1000 C’de 3 saat süre ile 
vanadyumlanmış GGG-70 küresel grafitli dökme 
demirin  optik görünümü 
 
Şekil 3.1a incelendiğinde literatürde “dana gözü” olarak 
nitelendirilen, çevresi ferrit ile kuşatılmış grafit 
yumrularından ve perlitik bir matristen oluşan döküm 
yapısının oluştuğu görülmektedir. Döküm şartlarına 
bağlı olarak  dana gözü yapısının her yerde homojen 
olmadığı segregasyon bölgelerinin varlığı görülmektedir 
[10]. 
 
Şekil 3.1b incelendiğinde kaplama tabakası ve kaplama 
tabakasının hemen altındaki bölgede (yaklaşık 50 µm) 
boyunca Şekil 3.1a’ de görülen küresel grafitlerin 
bulunmaması dikkat çekmektedir. Bu durum termo-
reaktif difüzyon tekniğinin doğası gereğidir; zira termo-
reaktif difüzyon tekniğinde (borlamadan farklı olarak) 
malzemenin içerisindeki karbon, sıcaklığın etkisi ile 
malzeme içerisinden yüzeye doğru yayınır. Karbon 
ve/veya azot bulunduran altlık malzeme, aktivatör ile 
yüksek sıcaklıkta temas ettiğinde, karbür ve nitrür 
oluşturucu elementler düşük serbest enerjilerinden 
dolayı aktivatör ile birleşirler. İşlemde kullanılan altlığın 
karbon içeriğine bağlı olarak, düşük karbon miktarında 
metalik tabakalar (alüminyum, krom, titanyum, 
silisyum), yüksek karbon miktarında ise kullanılan 
ferroalaşımın türüne bağlı olarak da karbür esaslı 
tabakalar (krom karbür, titanyum karbür, vanadyum 
karbür vb.) meydana gelir [11]. 
 
Şekil 3.2’de 1000°C’de 1, 2 ve 3 saat süre ile 
vanadyumlama işlemine tabi tutulan numunelerin 
kesitlerinden alınan kesit görünümleri verilmiştir.  
 

 

 
 

 
 

 
Şekil 3.2 1000°C’de a) 1 saat b) 2 saat c) 3 saat süre 
ile vanadyumlama işlemine tabi tutulan numunenin 
optik görünümü  
 
Şekil 3.2 incelendiğinde KGD üzerinde oluşturulmuş 
olan vanadyum karbür kaplamaların üniform olduğu, 
herhangi bir çatlak ve süreksizlik içermediği 
görülmektedir. Oluşturulmuş olan kaplama tabakası 
kalınlıklarının 11- 22 ±0,8 µm aralığında olduğu 
görülmüştür. Günen ve arkadaşları (2018) AISI 1050 
çeliği üzerinde 15 µm kalınlığında kaplama tabakaları 
elde ettiklerini rapor etmişlerdir [12]. Çelikler üzerine 
oluşturulan kaplama tabakaları ile kıyaslandığında 
küresel grafitli dökme demirde AISI 1050 çeliğine 
kıyasla daha kalın kaplama tabakası elde edildiği 
görülmüştür. Bu durum küresel grafitli dökme demirlerin 
içerisinde çelik alaşımlarına göre daha yüksek oran 
karbon içermelerine atfedilebilir. 
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Şekil 3.3’de 1000 °C’de 3 saat süre ile 
vanadyumlanmış numunenin yüzeyinden alınan X-ışını 
kırınımı deseni gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.3 1000 °C’de 3 saat süre ile vanadyumlanmış 
numunenin X-ışını kırınım deseni 

Şekil 3.3’den görüldüğü üzere vanadyumlama işlemine 
bağlı olarak kaplamada baskın fazın V4C3 olduğu, 
bunun yanısıra düşük oranlarda VC fazının da mevcut 
olduğu tespit edilmiştir. Kırınım deseninde ek olarak 
altlıktan gelen çok zayıf Fe pikleri de mevcuttur. Elde 
edilen bu fazların  mekanik özelliklerinin tespiti 
amacıyla yapılan mikrosertlik ölçümlerinde sertlik 
değerleri 1600-2800 HV aralığında bulunmuş ve alınan 
10 sertlik değerinin ortalamasının 2461 HV olduğu 
belirlenmiştir. Sertlik seğerlerinin bu kadar farklılık arz 
etmesi yapı içerisinde oluşmuş olan VC ve V4C3 fazları 
arasındaki sertlik farkına atfedilebilir. Wang ve ark., 
(2013) VC, V4C3 ve V8C7 fazlarının mekanik özellikleri 
ve elektronik yapılarını inceledikleri çalışmalarında bu 
fazların sertliklerini sırasıyla 28,9, 15,9 ve 22,8 GPa 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumu V-C bağlar arası 
oluşum tam iken V4C3’de eksik karbon atomu nedeniyle 
oluşan bağ kuvvetlerinin daha zayıf olmasına 
dayandırmışlardır [13]. Dolayısıyla elde edilen sertlik 
değerleri literatür ile uyum içerisindedir. 

Şekil 3.4’de işlemsiz ve farklı sürelerde 
vanadyumlanmış GGG-70 küresel grafitli dökme 
demirin kesitinden alınan sertlik değerlerinin grafiği 
verilmiştir.  

Şekil 3.4. İşlemsiz demirin ve farklı sürelerde 
vanadyumlanmış GGG-70 küresel grafitli dökme 
demirlerin kesitinden alınan mikrosertlik değerleri 

Şekil 3.4 incelendiğinde sertlik değerlerinin kaplama 
tabakasından matrise doğru indildikçe azaldığı 
görülmüştür. Kaplama tabakası üzerinden alınan sertlik 
değerlerinin 2500 HV civarında olduğu, altındaki 
difüzyon bölgesinde ise sertlik değerlerinin 1000 HV 
civarında ve altlıkta ise sertlik değerlerinin 400 HV 
civarında oldukları tespit edilmiştir. Altlığın sertlik 
değerlerinin işlemsiz numuneden daha yüksek olması 
(285-320 HV) ise kaplama işlemi sonrası numunelerde 

ferritik yapı yerine perlitik yapı oluşturmak amacıyla 
potaların su içerisinde soğutulmaları dolayısıyla hızlı 
soğuma sonucudur. Çalışmada elde edilen kaplama 
tabakası ve geçiş bölgesi sertlik değerleri çelikler 
üzerinde elde edilmiş olan sertlik değerleri ile uyum 
içerisindedir. Ayrıca küresel grafitli dökme demirler 
üzerine uygulanmış olan borlama işleminden daha 
yüksek sertlik değerleri elde edilmiştir. Meriç ve ark. 
(2006) ile Gül (2010)  borlama işlemi sonucu 2000 HV 
civarında sertlik değerleri elde ettiklerini belirtmişlerdir 
[7,14].  Gül (2010) küresel grafitli dökme demir 
yüzeyinde elde edilen bu sertlik artışına bağlı olarak 
küresel grafitli dökme demirin aşınma direncinin 65 
kat’a kadar iyileşme sağladığını belirtmiştir. Bu 
çalışmada elde edilen sertlik değerleri ile kıyaslama 
yapıldığında aşınma dirençlerinde bir iyileşme 
sağlanabileceği öngörülmektedir.  

4. Sonuçlar
Bu çalışmada TRD tekniği ile küresel grafitli dökme 
demir yüzeyinde oluşturulan vanadyum karbür kaplama 
tabakası metalografik, mikro sertlik ve X-ışını kırınımı 
analiz sonuçları irdelenmiştir. Sonuç olarak: 

1- Küresel grafitli dökme demirin yüzeyinde 11-21 
µm kalınlık aralığında ve 2500 HV değerini 
aşan sertlik değerlerine sahip bir kaplama 
tabakaları elde edilmiştir. 

2- Kaplama tabakası ve sertlik değerleri TRD 
işlemindeki sürenin artışı ile artmıştır. 

3- Sertlik değerleri kaplama tabakasından (2500 
HV) geçiş bölgesi (1000 HV) ve altlığa doğru 
düşüş göstermiştir (400 HV). 

4- Kaplanmış demirin altlık sertliğinin, işlemsiz 
numunenin sertliğinden yüksek çıkması işlem 
sonunda potanın suda soğutulmasına 
dayandırılmıştır. Hızlı soğuma neticesinde 
altlıkta ferritik yapı yerine perlitik yapı elde 
edilmiştir. 

5- Borlama işleminden farklı olarak, elde edilen 
kaplama tabakasında küresel grafit çökeltileri 
bulunmammaktadır. 

6- Elde edilen kaplama tabakasındaki baskın faz 
V4C3 iken düşük miktarlarda da VC fazı da 
tespit edilmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışma, farklı oranlarda Al2Ce intermetalik katkısı 
içeren (ağırlıkça % 5, 10, 20, 40) alüminyum matrisli 
kompozitlerin sentezlenmesini, yapısal ve mekanik 
özellikler açısından karakterizasyonunu içermektedir. 
Farklı oranlarda Al2Ce katkısı içeren toz bileşimleri tek 
eksenli sıcak pres ile 220-230°C’de 10 dakika 
süresince 10 MPa basınç altında preslenmiştir. Üretilen 
kompozitlerin faz analizlerinde matris fazı oluşturan Al 
ve katkıyı oluşturan Al2Ce fazları dışında herhangi bir 
faz belirlenmemiştir. Saf Al’nin sertlik değeri yaklaşık 
olarak 58±2 HV0,5 iken, artan Al2Ce katkısıyla ile 
beraber üretilen kompozitlerin sertlik değerleri 
yükselmiş ve en yüksek katkı miktarı olan % 40’da 
92±13 HV0,5 kadar çıkmıştır. Al2Ce katkı oranını artışına 
bağlı olarak sürtünme katsayısı değerinin düştüğü ve 
aşınma izi derinliği-genişliği değerlerinin azaldığı 
görülmüştür. Saf alüminyuma ile karşılaştırıldığında, % 
40 Al2Ce katkılı kompozitlerin aşınma direncinin 
yaklaşık olarak 10 kat arttığı belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Alüminyum matrisli kompozitler, 
Al2Ce, aşınma, sıcak pres 
 
Abstract 
 
This study involves the characterization of aluminum 
matrix composites with different ratios of Al2Ce 
intermetallic additives (wt. % 5, 10, 20,) in terms of their 
structural and mechanical properties. Powder 
compositions containing different amounts of Al2Ce 
were pressed under uniaxial hot press at 220-230 °C 
during 10 minutes under a pressure of 10 MPa. In the 
phase analysis of the produced composites, no phase 
has been determined without Al and Al2Ce phases. The 
hardness value of the pure Al is approximately 58 ± 2 
HV0.5, while the hardness values of the composites 
produced with the increasing Al2Ce additive are 
increased and the highest additive amount in 40 % was 
up to 92 ± 13 HV0.5. The coefficient of friction has 
decreased and the wear trace depth-width values have 
decreased due to the increase in Al2Ce additive ratio 
has been observed. Compared to pure aluminum, the 
wear resistance of 40% Al2Ce added composites 
increased approximately 10 times. 
 
Keywords: Aluminium matrix composite, Al2Ce, wear, 
hot press 
 
 
 
 
 

1. Giriş 
 
Alüminyum Matrisli Kompozitler (AMK), matrisi 
oluşturan alüminyum (Al) ile katkı fazını oluşturan 
yapıların üstün özelliklerini en iyi şekilde bir araya 
getirilerek yüksek özgül mukavemet, sertlik ve aşınma 
direncine sahip malzemeler elde edilmesine olanak 
sağlamaktadır [1-6]. Alüminyum matrisli kompozitler 
genellikle SiC, Al2O3, TiB2, B4C gibi sert seramiklerin 
alüminyuma çeşitli yöntemlerle takviye edilmesiyle elde 
edilir. Bu takviye parçacıkları arasında SiC parçacıklar 
mükemmel ısıl iletim, yüksek aşınma direnci ve düşük 
maliyete sahip kompozit üretilmesine olanak sağlasa 
da; Al matrisle reaksiyon sonucu matris/karbür 
arayüzeyinde oluşan arzu edilmeyen gevrek ara 
intermetalik fazlar mekanik özellikler üzerinde olumsuz 
etki yaratmaktadır [6-8]. Al2O3 seramik parçacıklar ise 
en çok kullanılan diğer katkı malzemeleri olup aynı 
şekilde ısıl kararlılığı ve aşınma direncini artırsa da 
matris fazının katkı parçacıklarını iyi ıslatamamasında 
kaynaklanan ara bölgede oluşan gözenekler 
kompozitlerin mekanik özelliklerini ciddi oranda 
düşürmektedir [7]. TiB2 parçacıkları da SiC 
parçacıklarına nazaran Al matris ile reaksiyona 
girmemesi ve gevrek ara faz yapılarının 
oluşturmamasına rağmen matris ile iyi bir bağlanmanın 
sağlamaması nedeniyle önemli bir dezavantaja sahiptir 
[7, 9, 10]. 
Kompozit bünyesine katkılanan bu sert seramik 
yapıların matris fazı ile uyumunu ve iyi bağlanmasını 
sağlamak için farklı kompozit bünye hazırlama teknikleri 
kullanılmaktadır. Bu tekniklerden biri de hızlı 
değirmenleme metoduyla, yüksek hızlarda matris ve 
katkı fazlarının homojen şekilde tam olarak etkileşim 
içerisinde olması ve bunun sonucunda yüksek mekanik 
özelliklerin elde edilmesidir. Ancak, bu metotta 
kullanılan tozların tane boyutunun mikron veya mikron 
altı seviyelerinde olması ve ekipmanların yüksek 
maliyet ücretleri yanında, demir gibi kirletici yapıların 
kompozit bünyesine girmesi ve buna bağlı mekanik 
özelliklerin düşmesinden dolayı önemli problem teşkil 
etmektedir [11].  
Bu çalışmada, hızlı değirmenleme metodundan 
gelebilecek kirlilikleri ve toz boyutu-ekipman 
maliyetlerini devre dışı bırakacak aynı zamanda sert 
seramik katkı fazlarının en önemli problemi olan matris-
katkı bağlanma problemine önemli bir çözüm olabilecek 
Al matrisle uyumlu Al2Ce intermetaliğinin kullanılması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ağırlıkça % 5, 10, 20, 40 
oranında Al2Ce intermetalik takviyesiyle Al/Al2Ce 
kompozitleri üretilerek yapısal karakterizasyonu ve 
Al2Ce takviye miktarının kompozitlerin sertlik ve oda 
sıcaklığındaki aşınma performanslarına etkisi 
belirlenmiştir. 
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2. Deneysel Çalışmalar

Al2Ce intermetalik kompozisyonun hazırlanması için, % 
99,9 saflıkta seryum ve alüminyum külçeleri alaşım 
stokiyometrinin bire bir yakalanması adına ilk olarak 
hassas terazide tartıldıktan sonra atmosfer kontrollü ark 
ergitme sisteminde en az beş kez ergitme işlemine tabi 
tutuldu. Nihai olarak hazırlanan Al2Ce kompozisyondaki 
alaşım ilk olarak 160 µm tane boyutlarına kadar 
düşürüldükten sonra, bilyalı değirmende 1 saat süreyle 
300 devir hızında WC bilyalar ile yaklaşık olarak 45 µm 
ve altındaki tane boyutlarına kadar inceltildi. Elde edilen 
toz formdaki ve 45 µm ve daha altındaki tane boyutuna 
sahip Al2Ce intermetalik tozlar 40 µm tane boyutuna 
sahip ve % 99,5 saflıktaki Al tozu ile ağırlıkça % 5, 10, 
20 ve 40 Al2Ce içerecek kompozisyonlar şeklinde 
hazırlanıp homojen bir karışım sağlanması amacıyla 10 
dakika süreyle bilyalı değirmende karıştırıldı 
(Alüminyum matrisli kompozitler içerisine katkılanan 
intermetalik miktarını belirtil şekilde Al-5Al2Ce, Al-
10Al2Ce, Al-20Al2Ce, Al-40Al2Ce kodlanmıştır). 
Ağırlıkça hazırlanan alüminyum matrisli kompozitlerin 
hacimce oranları hesaplanmış olup, ağırlıkça % 5, 10, 
20 ve 40 Al2Ce intermetalik katkılarına sırasıyla 
hacimce karşılıkları % 3,3, 6,8, 13 ve 27 olarak tespit 
edilmiştir. Farklı kompozisyonlarda hazırlanan tozlar 
Ø20 mm çapında pelet olacak şekilde tek eksenli sıcak 
pres (Hidro Mode) ile 220-230 °C’de, 10 MPa basınç 
altında ve 10 dakika süreyle preslendi. X-ışınları 
kırınımı cihazı GBC MMA 027 ile Cu-Kα ışını 
kullanılarak alüminyum matrisli kompozitlerin faz 
analizleri yapıldı. Üretilen kompozitlerin kesit 
mikroyapıları standart metalografik numune hazırlama 
işlemlerinin (320-2500 nolu SiC zımpara kağıtlarıyla 
zımparalama ve 0,5 µm alümina ile parlatma) ardından 
Leica ICC50 HD marka optik mikroskop (OM), Hitachi 
TM-1000 ve Philips XL 30 FEG marka taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) altında incelendi. SEM cihazına 
bağlı olarak kullanılan elektron dağılım spektroskopisi 
(EDS) ile de kompozitlerin kimyasal bileşimi tespit 
edildi. Kalıba alınan kompozitlerin kesitlerinden Wilson 
Tukon 1102 marka sertlik test cihazı yardımıyla 500 g 
yük altında ve 10 saniye süreyle farklı bölgelerden en 
az 10 tekrar halinde sertlik ölçümleri gerçekleştirildi. 
Katkıyı oluşturan Al2Ce takviyelerinin matris içerisindeki 
sertlik değerinin belirlenmesi için Mututoyo mikrosertlik 
cihazı kullanılmış olup, 5 g yük altında en az 5 adet 
sertlik izi değeri alınmıştır. Kompozitlerin aşınma 
dayanımlarının belirlenmesi amacıyla, karşıt malzeme 
olarak 6 mm çapında alümina bilya kullanılarak 2 N yük 
altında 10 mm/s hızla toplam 25 m mesafede, kuru 
ortamda ve oda sıcaklığında ileri-geri kayma aşınma 
testleri yapıldı (Tribotester). Aşınma izleri Veeco Dektak 
6M marka 2 boyutlu profilometre cihazı ve SEM ile 
incelendi. Aşınma izlerinin 2-D profilleri üzerinden 
aşınma kaybı hesaplanarak farklı kompozisyonlar için 
aşınma performansı karşılaştırıldı. 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Yapısal Karakterizasyon 

Şekil 1’de sıcak presleme ile üretilen saf Al ve farklı 
oranlarda katkı içeren Al-Al2Ce kompozitlerine ait XRD 
paternleri verilmiştir. Tüm XRD paternlerinde matris 
fazını oluşturan alüminyuma ait pikler mevcut olup, saf 
alüminyum içerisine takviye edilen intermetalik oranına 
bağlı olarak Al2Ce fazı tespit edilmiş ve artan takviye 
oranı ile beraber Al2Ce pik şiddetlerinin arttığı 
belirlenmiştir. Presleme sonrası yapılan XRD analizi 
sonuçları ile katkılanan tozların karakteriyle 

karşılaştırıldığında aynı fazlar belirlenmiş olup, sıcak 
presleme sonunda yeni faz veya kompleks bileşiklerin 
oluşmadığı tespit edilmiştir. 

Şekil 1. Alüminyum matrisli Al2Ce takviyeli kompozitlere 
ait yüzey XRD spektrumları. 

Şekil 2’de sıcak presleme sonrası üretilen saf Al ve 
alüminyum matrisli Al-Al2Ce kompozitlerinin 
kesitlerinden alınan farklı büyütmelerdeki taramalı 
elektron mikroskobu görüntüleri verilmiştir. 250X 
büyütme görüntüsü içerisine 1000X büyütmedeki 
mikroyapı fotoğrafı yerleştirilmiştir. Al2Ce içeren 
kompozit yapı içerisinde açık renkte gözüken irili-ufaklı 
ve küresel olmayan şekle sahip yapılar Al2Ce 
intermetalik parçacıkları temsil etmekte olup, Al2Ce 
parçacıkları alüminyum matris içerisine homojen 
şekilde dağıldığı görülmektedir.  

Şekil 2. Üretilen kompozitlerin kesit taramalı elektron 
mikroskobu görüntüleri. 

Şekil 3’te, en yüksek hacim oranında intermetalik 
parçacıkları içeren Al-40Al2Ce kompozitinden taramalı 
elektron mikroskobu ile alınan yüksek büyütmeli 
mikroyapı görüntüsü, bu görüntü içerisinden 
işaretlenmiş bölgelerden alınan noktasal elementel 
analiz spektrumları ve elementlerin miktar olarak 
dağılımlarını veren tablolar verilmiştir. (I) nolu bölgede 
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matris yapısını oluşturan alüminyumu temsil etmekte 
olup, yapılan elementel analizlere göre de alüminyum 
elementi yaklaşık olarak atomik % 99 olarak 
belirlenmiştir. (II) nolu bölge ise, Al2Ce parçacıklarını 
temsil etmekte olup, elementel analiz sonuçlarına göre 
Al2Ce stokiyometrisine çok yakın bir değer oranı 
Al:Ce/71:29 olarak tespit edilmiş olup, değerlerdeki bu 
farkın nedeni ise elementel analiz spektroskopisinin 
hassasiyeti olarak değerlendirilmektedir. Alüminyum 
matris ile Al2Ce intermetalik arayüzeyinde yeni bir 
bileşiğin mevcudiyeti ve/veya süreksizlik 
(gözeneki/boşluk) dikkat çekmemiştir. Bu da Al-Al2Ce 
yapılarının birbirleri ile uyum içerisinde olduğu ve iyi bir 
metalürjik bağlanma sağladığı sonucunda varılmasına 
sebep olmaktadır. 
Matris içerisine katkılanan Al2Ce takviyelerinin hacimsel 
yüzdeleri Clemex görüntü tarama ile belirlenmiş olup, 
sırasıyla % 2,8 (Al-5Al2Ce), % 5,75 (Al-10Al2Ce), % 12 
(Al-20Al2Ce) ve % 27 (Al-40Al2Ce) olarak tespit 
edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3. Al-40Al2Ce kompozitinden alınan yüksek 
büyütmeli taramalı elektron mikroskobu görüntüsü ve 
bu görüntü üzerinden işaretlenmiş noktalardan alınan 

elementel analiz spektrum sonuçları. 
3.2. Sertlik 
Saf alüminyum ve Al-Al2Ce kompozitlerinden alınan 
mikro sertlik ölçüm sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. Sıcak 
presleme sonrası saf alüminyum için sertlik değeri 58±2 
HV0,5 olarak ölçülmüştür. Alüminyum matris içerisine 
takviye edilen intermetaliklerin ağırlıkça % 20’ye kadar 
kompozit sertliğinde göreceli olarak önemli bir artışa 
sebep olmadığı, en yüksek katkı miktarı olan ağırlıkça 
% 40 içerikli kompozisyonda ise en yüksek sertlik 
değerine ulaşılmıştır.  Kompozitlerin sertlik ölçümlerine 
ek olarak ise, 5 gr yük altında yapılan sertlik ölçümleri 
sonucunda Al2Ce intermetalik partiküllerinin sertliği 833 
± 30 HV0,005 olarak belirlenmiştir. Al2Ce intermetalikleri 
matris fazının içerisinde çözünme veya katı eriyik gibi 
yapılar oluşturmadığı için direk olarak matris sertliğini 
değiştirmemiş olup, sertlik değerindeki artışı ise elmas 
piramit ucunun sert parçacıkları da içine alacak şekilde 
geniş bir alanda uygulanması ve bu parçacıkların sertlik 
değerlerinin yüksek olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

 
Şekil 4. Saf Al ve Al-Al2Ce kompozitlerine ait mikro 

sertlik ölçüm sonuçları. 
3.3. Aşınma Davranışı 
Oda sıcaklığında 2N yük altında gerçekleştirilen kayma 
aşınma test sonuçlarına göre elde edilen sürtünme 
katsayısı eğrileri Şekil 5’te verilmiştir. Saf alüminyumun 
ve % 5, 10, 20 Al2Ce içeren kompozitlerin sürtünme 
eğrisi geniş değer aralıklarında dalgalanmalar 
göstermektedir. Al2Ce intermetalik katkısı %20’e kadar 
kompozit numunelerin sürtünme katsayısı değerlerinde 
dikkate değer bir değişime neden olmasa da katkı 
miktarı %40’a çıktığı durumda hem sürtünme katsayısı 
eğrisindeki saçılım azalmış hem de sürtünme katsayısı 
değerinde belirgin bir düşüş gerçekleşmiştir. Saf 
alüminyum numunenin ve %20’ye kadar Al2Ce takviyesi 
içeren numunelerin sürtünme eğrilerindeki kaba 
dalgalanmalar (iniş-çıkış) bu numunelerde adhesif 
aşınma ve plastik deformasyonun gerçekleştiğinin 
göstergesi olan yapışma-kayma (stick-slip) davranışını 
göstermektedir. İlave miktarı %40’a çıktığında sürtünme 
eğrisinde bu yapışma-kayma davranışı diğer 
numunelere nazaran çok küçük aralıklarda 
gerçekleşirken, çok kararlı ve düzgün davranış dikkat 
çekmektedir. Bu da matris-parçacık bağlanmasının 
güçlenip yapışma ve kaymaya karşı direncin arttığını ve 
karşı yüzeyle (alümina bilya) %40 Al2Ce içeren 
kompozit malzemenin teması sırasında bilyanın kazıma 
etkisinin intermetalik parçacıklar sayesinde düştüğünü 
belirtmektedir. 
 

 
Şekil 5. Saf Al ve Al-Al2Ce kompozitlerine ait sürtünme 

katsayısı grafikleri. 
Numunelerin aşınan yüzeylerinin SEM görüntüleri Şekil 
6’da verilmektedir. Saf alüminyum numunenin aşınma 
yüzeyinde plastik deformasyonu gösteren yoğun 
yapraklanma (flake) ve ayrılma (delamination) dikkat 
çekmektedir. Ayrıca yüzeyde görülen koyu renkli 
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bölgeler sürtünme sırasında temas yüzeyinin 
oksitlendiğini düşündürmektedir. Bu gözlemler ve 
sürtünme eğrisinden yola çıkılarak sıcak presle üretilen 
saf Al numunesinin aşınma mekanizmasının şiddetli 
plastik deformasyon ile adhesif aşınma olduğu tespit 
edilmiştir. Al2Ce intermetalik katkısının aşınma 
davranışına etkisi numunelerin aşınma yüzeylerinde 
görüldüğü gibi ilave miktarının artmasıyla belirgin 
şekilde artmıştır. %5 Al2Ce içeren numunenin aşınan 
yüzeyi saf alüminyuma kıyasla çok daha az miktarda 
ayrılma bölgeleri içerse de yüksek büyütmelerdeki SEM 
görüntüleri incelendiğinde Aşınma mekanizmasının saf 
alüminyuma benzer şekilde plastik deformasyonla 
birlikte adhesif aşınma olduğu görülmektedir. Parçacık 
takviyesinin %5’ten 40‘a kadar arttırılmasıyla aşınma 
yüzeyinde görülen ayrılma bölgeleri belirgin miktarda 
azalırken aşınma yüzeyi daha düzgün bir hal almıştır. 
Ayrıca yüzeyde oluşan aşınma ürünü tribo-oksitlerin 
üzerindeki radyal çatlaklar dikkat çekmektedir. Gevrek 
karakterde olan seramiklerin tekrarlı kayma yükleri 
altında aşınma mekanizmasının yorulma olduğu 
literatürde belirtilmiştir ve yüzeyde görülen radyal 
çatlaklar bu bilgiyi doğrulamaktadır[12]. %5’ten %20’ye 
kadar Al2Ce takviyesi yüzeyde oluşan malzeme ayrılma 
bölgelerini azaltsa da sürtünme eğrisi ve aşınma 
yüzeylerinden de belirgin olarak görüldüğü gibi adhesif 
aşınma mekanizmasının neden olduğu bu ayrılma %40 
Al2Ce intermetalik takviyeli kompozit numunede 
neredeyse görülmemektedir. 
İlave miktarının artmasıyla Al matrisi ile bağlanması 
artan Al2Ce intermetaliklerinin aşınma yüzeyinde 
ayrılmanın engellemesinde önemli rol oynadığı 
düşünülmektedir. Aşınma esnasında oluşan çatlaklar 
parçacık matris ara yüzeyleri gibi zayıf bölgelerde daha 
kolay ilerleyerek yüzeyden hem parçacık kopmasını 
hem de malzeme kaybını arttırmaktadır. Ancak Al2Ce 
intermetalikleri Al matris ile güçlü bağlanma sağlayarak 
yüzeyde oluşan çatlakların ilerlemesine karşı direnç 
göstermiştir. %40 Al2Ce içeren numunelerin aşınma 
yüzeyleri çok küçük malzeme ayrılma bölgeleriyle 
neredeyse pürüzsüz bir görünümde olması, yüksek 
sertliğe sahip Al2Ce intermetaliğinin yapıdaki oranının 
artmasıyla karşı malzemenin (alümina bilya) kazıma 
etkisini azalttığını düşündürmektedir. Buna ek olarak 
matris içerisinde yüksek hacim oranında intermetalik 
bulunması nedeniyle karşı malzemenin (alümina) 
oluşturduğu temas sürtünme eğrisinde de görüldüğü 
gibi düşük sürtünme katsayısı elde edilmesine neden 
olmuştur (Şekil 5). Ayrıca Al2Ce intermetalik takviyeli 
kompozitlerin aşınma yüzeylerinde Al2Ce 
intermetaliğinin kopup kompozitlerin aşınmasına 
katkıda bulunacak etki (3-body wear) göstermediği 
dikkat çekmektedir.   
Şekil 7’de aşınma testi sırasında karşıt malzeme olarak 
kullanılan alümina bilyaların temas yüzeyinin 
görüntüleri verilmiştir. Tüm numunelerin aşınma 
testinde kullanılan alümina bilyaların temas yüzeyinde 
oluşan aşınma izinin koyu renkte görünmesi 
numuneden karşı yüzeye malzeme transferini 
göstermektedir. Bu gözlem de Şekil 5’te verilen 
sürtünme eğrilerindeki yapışma-kayma davranışını ve 
Şekil 6’da verilen numunelerin aşınan yüzeylerindeki 
bariz plastik deformasyon ve adhesif aşınma bulgularını 
desteklemektedir. Karşı malzeme üzerinde oluşan 
malzeme transferinin neden olduğu aşınma izi Al2Ce 
intermetalik takviye miktarındaki artışa bağlı olarak 
azalmıştır.  

Şekil 6. Numunelerin aşınan yüzeylerinden alınan farklı 
büyütmelerdeki (250X-1000X) SEM görüntüleri. 

Şekil 7. Aşınma bilyalerin aşınma testi sonrası 
yüzeylerinden alınan görüntüler. 

Aşınma testi sonrası numunelerin üzerinde oluşan 
aşınma izlerinin 2-D profilleri Şekil 8’de verilmektedir. 
Saf Al numunesinin ve %10’a kadar Al2Ce içeren 
numunelerin aşınma izi profilleri oldukça pürüzlü 
görünmektedir. Bu gözlem Şekil 5’te verilen sürtünme 
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eğrisindeki yapışma-kayma davranışı ve Şekil 6’da 
gösterilen aşınma yüzeylerindeki ayrılma bölgelerini de 
doğrulamaktadır. %40 Al2Ce içeren numunenin aşınma 
izi ise diğer numunelere kıyasla oldukça düzgün profile 
sahiptir. Aynı şekilde daha pürüzsüz aşınma yüzeyi, 
daha düşük sürtünme katsayısı ve diğerlerine nazaran 
daha kararlı sürtünme eğrisi bu numunenin profilinin 
görüntüsünü doğrulamaktadır.  

 
Şekil 8. Numunelerin üzerindeki Aşınma izlerinin 2 
boyutlu görünümü ve bu bölgelerin alan değerleri. 

İlave miktarının artmasıyla saf alüminyuma göre 
aşınma kaybında (aşınan alan) hatırı sayılır ölçüde 
azalma gerçekleşmiştir. % 5 ve 10 Al2Ce intermetalik 
içeren kompozitlerin aşınma kaybı neredeyse aynı 
olmakla birlikte saf alüminyuma göre aşınma direncinde 
sırasıyla yaklaşık 2,1 ve 1,9 kat artış gerçekleşmiştir. 
İlave miktarının %20’ye çıkmasıyla ise saf alüminyuma 
göre aşınma direncini 2,8 kat arttırırken, %40 Al2Ce 
intermetalik ilavesiyle aşınma direnci yaklaşık 9,6 kat 
artmıştır. Al2Ce takviyesiyle artan aşınma direnci 
intermetalik parçacıkların matris ile iyi uyumu sayesinde 
yapıda kalarak saf alüminyumun aşınma 
mekanizmasında görülen şiddetli plastik deformasyon 
ve ayrılmaya karşı direnç göstermesiyle 
açıklanabilmektedir. Ayrıca sürtünme eğrisinden ve 
aşınma yüzeylerinden de kolayca anlaşıldığı üzere %40 
Al2Ce intermetalik ilavesiyle daha düzgün ve pürüzsüz 
sürtünme eğrisi elde edilip intermetaliklerin Al matrisi 
karşıt malzemenin kazıma etkisine karşı 
güçlendirmesiyle aşınmaya karşı en yüksek direnç elde 
edilmiştir.  
4. Genel Sonuçlar 
Alüminyum matris içerisine ağırlıkça % 5, 10, 20 ve 40 
oranında Al2Ce parçacıkları takviye edilerek 220-230°C 
sıcaklıkta, 10 MPa basınç altında ve 10 dakika süreyle 
tek eksenli sıcak presleme işlemine tabi tutulmuş ve 
nihayetinde alüminyum matrisli kompozitler üretilmiştir. 
1-XRD analizleri sonucu elde edilen paternlerde matris 
olan alüminyum ve takviye olarak eklenen Al2Ce 
yapılarına ait pikler tespit edilmiş olup, sıcak presleme 
sırasında meydana gelebilecek reaksiyonlardan 
kaynaklı yeni bir fazın oluşmadığı belirlenmiştir. 
2-Alüminyum matris içerisine takviye edilen 
parçacıkların homojen şekilde yapıya dağıldığı, sıcak 
presleme sırasında yapı içerisinde çözünmediği ve tane 
büyümesine uğramadığı, kararlı yapılar olduğu tespit 
edilmiştir. 
3-Katkı olarak kullanılan Al2Ce parçacık miktarının 
kompozit içerisindeki miktarına bağlı olarak sertlik 
değerinde artış tespit edilmiştir. Ayrıca katkı olarak 
kullanılan sert fazın sertlik değeri 833 ± 30 HV0,005 
olarak ölçülmüştür. 
4-Al2Ce intermetalik miktarının artışına bağlı olarak 
sürtünme katsayısı değerinin düştüğü ve aşınma izi 
derinliği-genişliği değerinin azaldığı görülmüştür. Saf 

alüminyuma göre % 40 Al2Ce katkılı kompozitlerin 
aşınma direnci yaklaşık olarak 10 kat arttığı 
belirlenmiştir. 
5- Saf Al numunesinin aşınma mekanizmasının şiddetli 
plastik deformasyon ile adhesif aşınma olduğu, Al2Ce 
ilavesiyle aşınma mekanizmasının adhesif aşınmaya ek 
olarak gevrek-seramik karakterli katkı sebebiyle tekrarlı 
kayma yükleri altında yorulma olduğu (yüzeydeki radyal 
çatlaklar) tespit edilmiştir. 
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Özet 
 
Seramik kaplama malzemeleri inşaat sektörü ile birlikte 
büyüyen sektörlerden biridir. Ülkemizde ve dünyada 
hızla artan nüfus dolayısıyla konut talebi her geçen gün 
artmaktadır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasada 
artan rekabet ile firmalar daha fonksiyonel ürünler ile 
müşterilerini buluşturmak istemektedir. Böylece firmalar 
rekabette diğer firmaların önüne geçmeye 
çalışmaktadır. Bu çalışmada da, porselen karo 
ürünlerde müşteri talep ve beklentilerinden olan daha 
hijyenik ve kolay temizlenebilen yüzey özelliklerinin 
elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seramik 
porselen karo yüzeyleri ticari bir kaplama malzemesi ile 
iki farklı kalınlıkta kaplanarak yüzey temas açıları 
ölçülmüştür. Kaplanmış yüzeyler farklı ev kimyasalları 
ile muamele edilerek yüzey temas açılarındaki değişim 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde porselen 
karo yüzeyinin kolay temizlenebilme özelliğine kaplama 
kalınlığı ve ev kimyasallarının etkisi değerlendirilmiştir. 
Sonuç olarak kaplanmasız porselen karo yüzeyinin 
temas açısı 29

o
-33

o
 arasında, kaplanmış yüzeyin temas 

açısı 111
o
-119

o
 arasında, kimyasal uygulama 

sonrasında kaplamasız ve kaplanmış yüzeyin temas 
açısı sırasıyla 23

o
-27

o
 arasında ve 44.5

o
-114.3

o
 

arasında elde edilmiştir. Kaplama kalınlığının 
uygulanan kimyasalın süresine bağlı olarak temas 
açısını etkilediği belirli bir süreden sonra önemli bir 
etkisinin kalmadığı belirlenmiştir. 
  
Anahtar kelimeler: Hidrofobiklik, kolay temizlenme, 

temas açısı, porselen karo, ev kimyasalları  

 
Abstract 
 
Ceramic coating materials are one of the growing 
sectors together with the construction sector. Due to the 
rapidly increasing population in our country and in the 
world, housing demand is increasing day by day. With 
increasing competition both in domestic and foreign 
markets, companies want to bring their customers 
together with more functional products. Thus, 
companies try to pass ahead of other companies in the 
competition. In this study, it is aimed to obtain more 
hygienic and easy to clean surface properties of 
porcelain tile products which are customer demands 
and expectations. For this purpose, ceramic porcelain 
tile surfaces were coated with two different thicknesses 
with a commercial coating material and surface contact 
angles were measured. Coated surfaces were treated 

with different household chemicals to determine the 
change in surface contact angles. As a result of 
studies, the thickness of the coating and the effect of 
household chemicals on the cleanability of porcelain tile 
surface were evaluated. As a result, the contact angle 
of the uncoated porcelain tile surface was between 29

o
-

33
o
, the contact angle of the coated surface was 

between 111
o
 -119

o
, after the chemical application, the 

contact angle of the uncoated and coated surface was 
obtained between 23

o
-27

o
 and 44.5

o
-114.3

o
, 

respectively. It was determined that the coating 
thickness had no significant effect after a certain period 
of time, depending on the duration of application of the 
chemical used and the method of applications. 
 
Keywords: Hydrophobicity, easy clean, contact angle, 

porcelain tile, household chemicals 
 

1. Giriş 
 
Porselen karo ürünler 20. asrın sonlarına doğru ortaya 
çıkmış olup, getirdiği üstün mekanik ve fiziksel 
özellikleri ile her geçen gün önemi daha da fazla 
artmakta ve endüstriyel seramik karo pazarında yerini 
almaktadır. Porselen karo ürünler, su emme değeri 
%0.5’ten az olan, amorf bir matris içinde kristal fazlar 
içeren ve ~1200

o
C gibi yüksek sıcaklıklarda sinterlenen 

seramik malzemelerdir [1]. Porselen karo ürünler sahip 
oldukları düşük su emme değeri, yüksek aşınma 
dayanımı ve yüksek yüzey sertliğinin sunmuş olduğu 
yüksek çizilme dayanımı gibi teknik özellikleri nedeniyle 
endüstriyel seramik üretimi açısından katma değer 
yaratan ürünlerdir [1, 2]. Porselen karoların sahip 
olduğu bu üstün özeliklerini iyileştirmek müşteri talebini 
arttırmak için farklı tasarım ve yüzey baskı 
çözümlemeleri geliştirilse de bu ürünlerin kullanıldığı 
alanda hijyen ve sağlık açısından önem taşıyan 
özelliklerinin geliştirilmesi daha büyük önem arz 
etmektedir.  
 
Literatürde seramik yüzeylerin polimerik malzemeler ile 
kaplanmasına yönelik çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Kuisma ve ark.ları sırlı seramik karonun 
temizlenebilirliği için farklı kompozisyonların ve yüzey 
kaplamalarının yüzey topografyası üzerine etkisini 
araştırmışlardır. Bu amaçla farklı kristal fazlara sahip 
sırların kaplanmamış ve fluoropolimer, ZrO2 ve TiO2 ile 
kaplanmış hallerine ait yüzey özellikleri karşılaştırmalı 
olarak incelenmiştir [3]. Sjöberg ve ark.ları sırlı seramik 
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ürünlerin temizlenebilme özelliğine farklı kaplamaların 
etkisini farklı teknikler kullanarak araştırmışlardır [4]. 
 
Hidrofobik yüzeyler, genelde suyu sevmeyen yüzeyler 
olarak da tanımlansa da bu yanıltıcı olabilir. Çünkü bu 
tür yüzeyler gerçekte suyu çekerler, fakat su ve yüzey 
molekülleri arasındaki bu çekim su molekülleri 
arasındaki çekimden daha zayıf olduğu için suyu 
itiyormuş gibi görünürler. Young denklemine göre yüzey 
gerilimi ne kadar az ise temas açısı o kadar büyüktür. 
Bütün yüzeyler için en düşük serbest enerji hexagonal 
sıkı paket –CF3 grupları ile elde edilmiştir. Böyle bir 
yüzeyde suyun oluşturduğu temas açısı 119

o
 olarak 

ölçülmüştür. Bu durum şimdiye kadar bilinen düz 
yüzeylerde ölçülmüş en yüksek temas açısıdır [5]. 
 
Ev temizliğinde mutfak, banyo ve çevresi en zor 
temizlenen mekânlar olup, bu alanların temizliği için 
genellikle su kullanılır. Ev veya binaların iç ve dış yüzey 
temizliği için çok fazla enerji ve kaynak tüketilmektedir. 
Bu alanlarda oluşan kirliliği temizlemek için oldukça 
kaliteli ya da çoğu zaman kimyasal etkisi yüksek ama 
çevre için olumsuz etki yaratan deterjanlar kullanılır. 
Yapılan çalışmada, seramik porselen karo yüzeyleri 
ticari bir kaplama malzemesi ile iki farklı kalınlıkta 
kaplanarak yüzey temas açıları ölçülmüştür. Kaplanmış 
yüzeyler farklı ev kimyasalları ile muamele edilerek 
yüzey temas açılarındaki değişim belirlenmiştir. 
 

2. Malzeme ve Yöntem 
 
Çalışma kapsamında,  Bilecik Seranit Porselen Karo 
Fabrikasında üretilen sırlı porselen karo numuneleri 
5*5cm ebadında kesilip yüzeyi temizlenerek kaplama 
için hazır hale getirildi. Ticari olarak temin edilen 
organik karakterli kaplama malzemesi çeker ocaklı 
sırlama kabinine konarak sprey tabancası ile karo 
yüzeylerine kaplama malzemesi uygulandı. Kaplama 
malzemesinin son sertliğine ulaşabilmesi için kaplı 
porselen karolar 150

o
C’de 30 dakika süre ile kürleme 

işlemine tabi tutuldu. Çıkan ürünler oda sıcaklığına 
ulaşıncaya kadar temiz ve kuru bir zemin ve ortamda 
tutuldu. Birinci kaplama sonrası birinci grup numuneler 
ayrılarak ikinci grup numunelere aynı şartlarda ikinci bir 
kaplama işlemi uygulandı. Çıkan ürünler oda 
sıcaklığına ulaşıncaya kadar temiz, kuru bir zemin ve 
ortamda tutuldu. Kaplanmamış, bir katman ve iki 
katman kaplanmış porselen karo yüzeylerine cif, 
bulaşık deterjanı, çamaşır suyu ve şehir şebeke suyu 
olmak üzere 4 farklı kimyasal solüsyon 200 çevrim 
silme şeklinde yumuşak bir ev süngeri kullanılarak 

uygulanmıştır. Aynı kimyasallar 2 katman kaplanmış ve 
yumuşak süngerle uygulama yapılmış yüzeylere 200 
çevrim olacak şekilde sert lifli sünger ve aynı 
kimyasallar kullanılarak tekrar uygulanmıştır. Numune 
hazırlama ve kimyasal uygulama adımlarına ait resimler 
Şekil 1’de gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. a) Kesilerek hazırlanmış porselen karo 
numuneleri, b) Spreyleme ile kaplama işlemi, c) Etüvde 
kürleme süreci, d) Süngerler ve kimyasal uygulama 
işlemi 
 
Kimyasal uygulama sonrası tüm yüzeyler yıkanarak 
yüzeyleri kurutulmuştur. Kurutma sonrası tüm 
yüzeylerden Kruss marka temas açısı ölçüm cihazı 
kullanılarak 5’er adet ölçüm alınmıştır. Temas açısı 
cihazına ve alınan ölçümlere ait görsel Şekil 2’de 
verilmiştir.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Temas açısı ölçüm sistemi ve uygulama örneği 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Kaplanmamış porselen karo numunelerine ait temas 
açısı sonuçları Çizelge 1.’de verilmiştir. Kaplanmamış 
porselen karo yüzeyine ait sonuçlar incelendiğinde 
temas açısının literatürde belirtilen seramik yüzeylerle 
benzer olduğu belirlenmiştir. Sonuçlardan görüldüğü 
gibi ev kimyasallarının uygulanmasıyla temas açısının 
%8-25 arasında azaldığı görülmüştür.  
 
 

b 

c 

a 

d 
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Çizelge 1. Kaplanmamış porselen karo temas açısı 
ölçüm sonuçları 
 

Porselen Karo 
Uygulamaları 

Temas 
Açısı 

Ortalama 

Temas 
Açısı Std. 
Sapması 

Kaplanmamış Yüzey + Yumuşak Sünger 200 
Silme Çevrimi 

 Temas 
Açısı 

Standart 
Sapma 

Normal Yüzey 32.2 1.5 

Cif 23.5 1.2 

Bulaşık Deterjanı 25.7 0.6 

Çamaşır Suyu 25.3 0.8 

Şehir Şebeke 
Suyu 

30.1 0.7 

 
Ishida yapmış olduğu çalışmalarda seramik ürün 
yüzeylerinde benzer temas açılarını elde etmiştir [6]. 
Porselen karo yüzeylerine ait temas açısı ölçüm sonucu 
resimleri Şekil 3’de verilmiştir.  
 

 
 
Şekil 3. Kaplanmamış yüzey temas açıları, a) normal 
yüzey, b) cif, c) bulaşık deterjanı, d) çamaşır suyu, e) 
şehir şebeke suyu 
 
Daha önceden yapılmış çalışmalarda, kaplanmış düz 
yüzeylerde elde edilen en yüksek temas açısının CF3 
grupları ile 119

o
 elde edildiği belirtilmiştir [5]. Çalışmada 

elde edilen sonuçların bu sonuçlarla benzer olduğu 
yanlızca yüzeylerde kaba bir morfolojinin yani yüzey 
pürüzlülüğün olduğu bilinmektedir. Temas açısının cif 
uygulaması ile belirgin bir şekilde azaldığı 
görülmektedir. Cifin diğer kimyasallardan farklı olarak 
içerisinde aşındırıcı partiküller olması yüzey 
kaplamasının aşınmasına neden olmaktadır. Diğer 
kimyasalların uygulanması ile temas açsında cif kadar 
belirgin bir düşüş yaşanmamıştır. Temas açısının 
kimyasalların uygulanması ile % 3-33 arasında azaldığı 
tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Çizelge 2. Tek katman kaplanmış porselen karo temas 
açısı ölçüm sonuçları 
 

 
Şekil 4’ de temas açılarındaki değişim gösterilmiştir. 
 

 
 
Şekil 4. Tek katman kaplanmış yüzey temas açıları, a) 
normal yüzey, b) cif, c) bulaşık deterjanı, d) çamaşır 
suyu, e) şehir şebeke suyu  
 
Çizelge 3’de çift katmanlı ve tek katmanlı kaplanmış 
yapının temas açılarının benzer bir davranışın 
görüldüğü belirlenmiştir. Yalnızca temas açısındaki 
değişim çift katmanlı yapıda daha düşük düzeyde 
gerçekleşmiştir. Temas açısının kimyasalların 
uygulanması ile %0-21 arasında azaldığı tespit 
edilmiştir. Bu muhtemelen yüzey kaplamasının 
kalınlığının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 
Silme işlem sayısı arttırıldığında çift katman olarak 

Tek Katman Kaplanmış Yüzey 

Yumuşak Sünger 200 Silme Çevrimi 

 Temas 
Açısı 

Standart 
Sapma 

Normal Yüzey 117.0 0.8 

Cif 79.2 5.3 

Bulaşık Deterjanı 110.5 2.0 

Çamaşır Suyu 100.8 6.2 

Şehir Şebeke 
Suyu 

112.5 0.5 
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kaplanmış yüzeyde, tek katmanlı ile benzer değerlere 
ulaşılacaktır.  
 
Çizelge 3. Çift katman kaplanmış porselen karo temas 
açısı ölçüm sonuçları 
 

Çift Katman Kaplanmış Yüzey  

Yumuşak Sünger 200 Silme Çevrimi 

 Temas 
Açısı 

Standart 
Sapma 

Normal Yüzey 114.2 3.1 

Cif 90.9 2.6 

Bulaşık Deterjanı 113.0 3.5 

Çamaşır Suyu 109.4 3.3 

Şehir Şebeke 
Suyu 

114.3 2.5 

 
 
Şekil 5’ de temas açılarındaki değişim gösterilmiştir. 
 

 
 
Şekil 5. Çift katman kaplanmış yüzey temas açıları, a) 
normal yüzey, b) cif, c) bulaşık deterjanı, d) çamaşır 
suyu, e) şehir şebeke suyu  
 
Çizelge 4’de çift katmanlı yapıya ikinci bir 200 çevrimlik 
silme işlemi sert sünger kullanılarak uygulandığında 
temas açısının normal yüzey dışında oldukça azaldığı 
görülmektedir. Bu durum sert süngerin kaplama 
tabakasını aşındırıp kaplamanın özelliğini büyük ölçüde 
yitirmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Özellikle cif 
uygulamasında bu kayıp hem sert sünger hem de 
cifdeki aşındırıcı partiküller nedeniyle daha fazladır. 

Temas açısının kimyasalların uygulanması ile % 29-60 
arasında azaldığı tespit edilmiştir. 
 
 
 
Çizelge 4. Çift katman kaplanmış ve farklı uygulama 
yapılmış porselen karo temas açısı ölçüm sonuçları 
 

Çift Katman Kaplanmış Yüzey  

Yumuşak Sünger 200 Silme Çevrimi 

Sert Sünger 200 Silme Çevrimi 

 Temas 
Açısı 

Standart 
Sapma 

Normal Yüzey 109.0 2.2 

Cif 44.5 7.4 

Bulaşık Deterjanı 61.9 1.7 

Çamaşır Suyu 76.7 3.2 

Şehir Şebeke 
Suyu 

54.2 5.0 

 
 
Şekil 6’ da temas açılarındaki değişim gösterilmiştir. 
 

 
 
 
Şekil 6. Çift katman kaplanmış yüzey temas açıları, a) 
normal yüzey, b) cif, c) bulaşık deterjanı, d) çamaşır 
suyu, e)şehir şebeke suyu  
 
Porselen karo yüzeylerine ait sonuçlar incelendiğinde; 
porselen karo yüzeyine uygulanan kaplama katman 
kalınlığının kullanılan kimyasalın türü ve uygulama 
şekline göre özelliğini koruma süresini etkilediğini 
benzer şartlarda katman kalınlığının kullanım 
esnasındaki kullanım ömrünü etkileyeceği belirlenmiştir.  
Kullanılan kimyasalın türü, içeriği, uygulama süresi ve 
şekli, porselen karo yüzeyindeki katmanın özelliğini 
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korumasını etkilediği belirlenmiştir. Partikül içerikli 
kimyasalların uygulanan kaplama katmanını daha hızlı 
aşındırdığı tespit edilmiştir. Kimyasalları sert sünger ve 
yumuşak sünger olarak uygulama metodunun kaplama 
katmanının aşınıp yok olmasında etkili olduğu süngerin 
sertliği artıkça katmanı daha hızlı aşındırıp temas 
açısını düşürdüğü belirlenmiştir.  
 
Porselen karo yüzeylere uygulanan katman tabakası ve 
kalınlığının yüzey enerjisini ve kısmen de olsa yüzey 
morfolojisini etkileyerek temas açısını arttırarak yüzeyin 
hidrofobik karakter göstermesini sağlayarak daha kolay 
temizlenebilmesini sağlayacağı ve bu nedenle daha 
hijyenik yüzeylerin elde edilmesine olanak tanıyacağı 
sonucuna varılmıştır. 

 
4. Kaynaklar 
 

[1] Sanchez, E; Ibanez, M.J, Porcelain Tile 
Microstructure: Implications for Polished Tile 
Properties, Journal of European Ceramic Society, 26, 
2533-2540, 2006.  
[2] Menezaggo, A.PM; Paschoal J.O.A, Evaluation of 
The Technical Properties of Porcelain Tile And Granite, 
Qualicer, p:211-230, 2002. 
[3] Kuisma, R; Fröberg, L; Kymalainen, H. R; Pesonen-
Leinonen, E; Piispanen, M; Melamies, P; Hautala, M; 
Sjöberg, M, A; Hupa, L; “Microstructure and cleanability 
of uncoated and fluoropolymer, zirconia and titania 
coated ceramic glazed ceramics,” Journal of the 
European Ceramic Society, 27, 101-108, 2007. 
[4] Määttä, J; Piispanen, M; Kuisma, R; Kymäläinen, H. 
R; Uusi-Rauva, A; Hurme, K. R., ... & Hupa, L, Effect of 
coating on cleanability of glazed surfaces. Journal of 
the European Ceramic Society, 27(16), 4555-4560, 

2007. 
[5] Nishino, T; Meguro, M; Nakamae, K; Matsushita M. 
and Ueda, Y., The Lowest Surface Free Energy Based 
on –CF3 Alignment, Langmuir, 15, 4321-4323, 1999. 
[6] Ishida, E.H., Channelling the forces of nature – 
Human and earth conscious materials may create new 
waves, Qualicer, 1, 1-23, 2004.  
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

661



GLAZED AREAS AS THE MOST SENSITIVE PART OF BUILDING ENVELOPE IN 
TERMS OF THERMAL INSULATION PERFORMANCE: CURRENT STATUS AND 

FUTURE PROSPECTS 
Erdem Cucea,b 

a Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Recep Tayyip Erdogan University,  
 Zihni Derin Campus, 53100 Rize, Turkey, E-mail: erdemcuce@gmail.com 

b Low/Zero Carbon Energy Technologies Laboratory, Faculty of Engineering, Recep Tayyip Erdogan University, 
Zihni Derin Campus, 53100 Rize, Turkey, E-mail: erdem.cuce@erdogan.edu.tr 

 
 

 

Abstract
 
Buildings are responsible for about 40% of global 
energy consumption, which can be attributed to the 
poor thermal insulation features of existing building 
elements and insufficient efficiency ranges of energy 
systems utilised in houses. Among the four main 
building elements which are external walls, windows, 
roof and ground, glazed areas stand as the weakest 
ring in terms of thermal resistance performance. 
Current fenestration market is dominated by air filled 
double glazed windows owing to its well-known and low 
cost production process as well as technical simplicity. 
However, overall heat transfer coefficient (U-value) of 
the said multilayer glazing technology is in the range of 
2.20-2.70 W/m2K notably depending on the type and 
thickness of inert gas between panes. This figure is 
quite far beyond the low/zero carbon building targets 
that is aimed to achieve in the buildings of 2030 and 
2050. In this research, a precise evaluation of existing 
fenestration market is provided following by novel 
glazing technologies and cost-effective solutions. 
Keywords: Buildings, energy losses, windows, U-value 
 
1. Introduction 
 
Buildings play a key role in total world energy use. 
Sectoral energy consumption analyses clearly indicate 
that about 40% of global energy use arises from the 
building oriented energy utilisation [1]. Especially over 
the last two decades, this figure exceeds some other 
major sectors such as industrial and transportation [2]. 
The aforesaid dramatic role of building sector in global 
energy use can be explained by two main reasons, 
which are poor thermal insulation characteristics of 
current building elements [3] and inadequate thermal 
and electrical efficiency figures of energy systems 
utilised in houses [4]. 
 
Energy losses from a building envelope occurs through 
external walls, windows, roof and ground [5]. Further 
observations indicate that heat losses through glazed 
areas constitute the greatest part of total energy flow 
from building fabric [6]. Among the building elements, 
windows have the poorest thermal resistance as shown 
in Figure 1 with an average U-value over 2.00 W/m2K in 
most cases [7]. For the external walls, this figure is 
about 0.3 W/m2K, which causes glazed areas to be a 
potential source of thermal bridges on building 
envelope [8]. Windows are indispensable parts of 
buildings, however, they are also responsible for 
notable heating and cooling expenses due to 
insufficient thermophysical properties of current glazing 

products [9]. 40-60% of heat losses in winter and 
undesired heat gains in summer is still attributed to the 
glazed areas in most of the developed countries [10]. 
 
As a consequence of remarkable role of building sector 
in global energy consumption figures [11], some new 
definitions such as NZEB (nearly zero energy building) 
and L/ZCB (low/zero carbon building) are produced to 
widen the public awareness and consciousness on 
energy-efficient building concept as well as novel cost-
effective and eco-friendly building materials. In this 
respect especially in recent years, retrofitting of 
buildings with novel energy-efficient building materials 
in the centre of interest worldwide [12]. Among the 
building elements, windows can be addressed as 
having the greatest retrofitting potential toward NZEB 
and L/ZCB targets.  
 
For the case of UK, glazed areas in buildings need to 
have a U-value in the range of 1.20-1.40 W/m2K for the 
worst case, and current commercialisation products are 
not capable of meeting this standard [13]. In this 
respect, there is a sensible stimulation into developing 
novel glazing technologies as a potential alternative to 
air or argon filled double glazed windows [14]. Within 
the scope of this research, recently developed glazing 
technologies such as multilayer glazing, vacuum 
glazing, photovoltaic (PV) glazing, aerogel glazing, 
PCM glazing, solar pond glazing and TIM glazing for 
energy-efficient retrofitting of existing buildings are 
comprehensively investigated in terms of several 
performance parameters such as U-value, solar heat 
gain coefficient (SHGC), visible light transmittance 
(VLT), cost, lifetime, etc.   
 

 
Figure 1. Typical U-values of building elements [1]. 

2. U-value of Double Glazed Windows 
 
Double glazed windows can be considered as a special 
application of multilayer glazing technology. Between 
two conventional window panes, air or a gas fill of 
either krypton or argon is fitted at a certain thickness. 
The U-value of double glazed windows is highly 
dependent on the gas thickness as expected. Owing to 
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the notably lower thermal conductivity of the gas 
compared to the window pane, considerably lower U-
values are achieved in comparison with the case of 
single glazing [15]. Double glazed windows dominate 
the fenestration market at global scale since the 
technology is well-documented, easy to fabricate and 
implement, and maintenance costs are negligible. A 
significant number of commercial products is available 
in market with similar thermophysical properties as 
given in Table 1. It is unequivocal from the figures that 
the thermal resistance of double glazed windows is a 
function of gas type between panes, gas thickness and 
material properties. It is also observed that this glazing 
technology is not able to provide a U-value range that 
can meet the latest standards in building codes. 
 
Table 1. U-values of typical double glazed windows in 
market fabricated by Pilkington company [13]. 

 
 
Regarding double glazed windows, there are recent 
experimental and computational fluid dynamics (CFD) 
analyses conducted on different double glazing designs 
with highly thermally resistive inert gases [13]. It is 
observed that the U-value of a design also depends on 
the position and orientation. For a 20 mm thick argon 
filled double glazing, U-value from a central position is 
found to be 1.18 W/m2K as shown in Figure 2, whereas 
it is 1.25 and 1.32 W/m2K from top and bottom corner, 
respectively as illustrated in Figure 3 and Figure 4. 
 

 
Figure 2. U-value of a double glazing from centre [13]. 

 
A similar tendency is observed from the CFD analyses 
depicted in Figure 5. Due to the natural convection 
effects within the enclosure filled by argon, thermal 
bridging impacts take place which deteriorate the 
thermal insulation performance of the product. 

 
Figure 3. U-value of a double glazing from top [13]. 

 

 
Figure 4. U-value of a double glazing from bottom [13]. 

 

 
Figure 5. CFD analysis of a double glazing [13]. 

 
It can be easily asserted that double glazed window 
technology already reaches its limits in terms of thermal 
insulation performance. By replacing the air inside the 
enclosure with a thermally resistive gas and by 
equipping the structure with low-e coatings can be 
considered sufficient enough to save today, however 
the consensus believes that this technology is not 
expected to be the future of fenestration market. 
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3. Glazing Technologies of Future 
 
In this section, novel glazing technologies which are 
recently devised, fabricated and commercialised as an 
alternative to conventional double glazed windows are 
proposed and extensively evaluated. 
 
3.1. Multilayer glazing 

 
Multilayer glazing consists of a certain number of layers 
of air or a gas fill between window panes. Each layer 
provides extra thermal resistance to the structure, 
which results in notably lower U-values [15]. In a typical 
multilayer glazing, the type of inert gas, number of inert 
gas layers and the gas thickness play a key role in the 
overall heat transfer coefficient of the product. The 
lowest U-value in literature is reported to be 0.49 
W/m2K from a configuration of 4 mm glass + 12 mm 
krypton + 4 mm glass + 12 mm krypton + 4 mm glass 
for an entire thickness of 36 mm [16]. A typical 
multilayer glazing technology with low-e coated glass is 
illustrated in Figure 6. 
 

 
Figure 6. Multilayer glazing with low-e coating [16]. 

 
Multilayer glazing technology provides fair performance 
in terms of visible light transmittance and solar heat 
gain coefficient. For five different commercial products 
in market, U-value, VLT and SHGC figures are depicted 
in Table 2. The average U-value of the products is 0.71 
W/m2K, which is very promising. However, visible light 
control performance of the said technologies is limited, 
which is a handicap for thermal comfort of residents in 
indoor environment especially under harsh climatic 
conditions. On the other hand, moderate SHGC figures 
can be considered as an advantage to get benefit from 
passive solar heat in winter to mitigate heating demand 
of buildings.  
 
Table 2. U-value, visible light transmittance and solar 
heat gain coefficient of some commercial multilayer 
glazing products in market [16]. 

 
Optical performance parameters of multilayer glazing 
systems are almost independent of glass thickness. In 
practice, special low-e coatings are integrated into the 

structure to control visible light transmittance by 
adjusting external light reflectance [17].  
 
3.2. Vacuum glazing 
 
Vacuum glazing concept was first introduced by Zoller 
in 1913, however the technology could not progress 
until the last two decades despite notable expectations 
[18]. The idea aims at minimising heat losses across 
the glazing while maximising VLT. In a typical vacuum 
glazing, two sheets of glass are separated by a narrow 
vacuum medium as shown in Figure 7. During the 
evacuation process, support pillars are utilised between 
panes not to cause collapsing [19].  
 

 
Figure 7. Schematic of a typical vacuum glazing [19]. 

 
The support pillars in a vacuum glazing need to be 
optimised properly in terms of material properties and 
thermophysical features. Otherwise, they have a 
potential to be a source of thermal bridges within 
vacuum medium. Aerogel can be a good solution for 
such applications owing to its very low thermal 
conductivity (0.01 W/mK) [14]. Aerogel pillars are also 
imperceptible which is of vital importance for visual 
quality. Vacuum glazing is in the centre of interest as a 
consequence of very low U-value potential and high 
VLT performance.  
 

 
Figure 8. Constructional details of Pilkington SpaciaTM 
as a commercial vacuum glazing [20]. 
Pilkington SpaciaTM is a well-known vacuum glazing 
product in market. The U-value of this technology is 
given to be 1.40 W/m2K, which is adequate to meet the 
L/ZCB standards. VLT of the product is reported to be 
0.78 whereas SHGC is 0.67 [20]. Besides Pilkington 
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SpaciaTM, there are some outstanding attempts to 
develop novel PV glazing products like vacuum tube 
window. The design consists of several independent 
tubes evacuated to a pressure below 10 Pa [21]. These 
tubes are fixed side by side and the gap between the 
tubes is filled by a thermally resistive gas like argon or 
krypton. Cross-sectional view of the design is shown in 
Figure 9. 
 

 
Figure 9. Vacuum tube window technology [21]. 

 
In a vacuum tube window, thermal resistance is highly 
dependent on the tube diameter. Tube thickness is also 
important in terms of thermal bridging effects. For the 
tube diameters of 50 and 80 mm, the U-value of the 
product is determined experimentally. CFD research is 
also conducted as depicted in Figure 10 to justify the 
experimental accuracy. 

 

 
Figure 10. U-value of vacuum tube window through 
CFD and hot box co-heating tests [21]. 

 
3.3. PV glazing 
 
PV glazing is a hot concept in modern architecture as 
this fenestration technology can provide multifunctional 
features to the built environment. In a basic manner, it 
can be defined as integrating amorphous silicon PV 
cells into a window pane. PV glazing products are 
usually constructed along with the multilayer glazing 
phenomenon to be able to enhance the thermal 
insulation performance. Current U-value range of PV 
glazing systems is competitive with argon filled triple 
glazed windows. They are also good at preventing 
more than 50% undesired solar thermal radiation, 
which is of vital importance for cooling demand of 
buildings [22]. Thermally resistive PV glazing (TRPVG) 
shown in Figure 11 is a recently developed novel PV 
glazing product with a U-value of 1.135 W/m2K. The 
product is capable of generating more than 100 W from 
unit area under standard test conditions (25 oC PV cell 

temperature, 1000 W/m2 solar intensity). It has a self-
cleaning feature owing to a TiO2 nano coating on PV 
cells. Moreover, TRPVG can block 100% of IR and UV 
light, which needs to be underlined [23]. 
 

 
Figure 11. TRPVG-Ar16 with the structural details [23]. 

 
Heat insulation solar glass (HISG) is another successful 
application of PV glazing [24]. The constructional 
details of HISG are demonstrated in Figure 12. The 
entire thickness of HISG is 28 mm with a U-value of 
1.10 W/m2K. VLT and SHGC figures of HISG are 
reported to be 0.07 and 0.14, respectively [25]. 

 

 
Figure 12. Constructional details of HISG [25]. 

 
For the commercial products, U-value and VLT based 
performance parameters are in accordance with the 
data given for TRPVG as shown in Table 3. PV glazing 
products can be ideal for extreme weather conditions 
like in the Middle East in terms of promising clean 
energy generation potential and visible light control for 
the thermal, visual and optical comfort of indoor areas. 
 
Table 3. U-value and visible light transmittance of some 
commercial PV glazing products in market [15]. 

 
 
3.4. Aerogel glazing 
 
Aerogel as a thermal superinsulation material draws 
attention of both researchers working on fenestration 
technologies and company leaders in market owing to 
its very low thermal conductivity [26]. Especially 
monolithic aerogel is considered in glazing systems due 
to its high VLT. For the design of monolithic aerogel 
between two window panes with evacuated conditions, 
an average U-value of 0.60 W/m2K is achieved from an 
aerogel glazing product. The VLT of the said design is 
reported to be 0.62, which is very promising. Optical 
and thermal properties of aerogel glazing systems are 
widely studied by researchers in literature [27]. 
Features of aerogels that are investigated are shown in 
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Figure 13. The sample developed at the end of the 
research is illustrated in Figure 14. 
 

 
Figure 13. Thermophysical properties of aerogel [27]. 

 

 
Figure 14. Aerogel glazing with wooden frame [27]. 

 
Aerogel glazing can be a very appropriate retrofitting 
solution especially in harsh climatic conditions when the 
visual quality is not too much important like in the case 
of velux roofs, doors and pantry windows.  

 
3.5. PCM glazing 
 
PCMs change phase from solid to liquid state when 
they are subjected to absorb energy from any heat 
source. The stored energy is released when the 
temperature drops, and this time PCMs turn into the 
solid state again. The said charging and discharging 
phenomenon of PCMs enables them to be utilised as a 
novel glazing material in buildings. There is a wide 
range of PCMs which can be considered in PCM 
glazing applications, however paraffin is preferred in 
most cases because of its low cost. On the other hand, 
low thermal conductivity [28] and greater volume 
change during the phase change process still stand as 
challenges for paraffin [29]. A novel PCM glazing 
product shown in Figure 15 is developed by GlassX 
company called GlassX Crystal. The U-value of the 
product is reported to be lower than 0.50 W/m2K, which 
is outstanding. Phase change processes within the 
product are clearly illustrated in Figure 16 [30]. 

 
Figure 15. PCM glazing retrofit for energy saving [30]. 

 

 
Figure 16. Phase transition inside PCM glazing [30]. 

 
3.6. TIM glazing 
 
Transparent insulation material filled glazing systems 
are utilised for notably thermal regulation purposes of 
glazed areas. A typical TIM glazing consists of plastic 
or glass capillaries or honeycomb configurations fixed 
between two window panes. They are usually thicker 
designs compared to other glazing technologies. 
Thermal performance parameters are enhanced with 
increasing glazing thickness. Okalux as a commercial 
product in market has a U-value of W/m2K with an 
entire thickness of 40 mm. The U-value is enhanced to 
0.80 W/m2K for the design of 80 mm. The VLT of 
honeycomb and capillary TIM glazing is reported to be 
0.78 and 0.84, respectively [31]. 
 
3.7. Pond glazing 
 
Pond glazing is another retrofit solution for thermal 
regulation of building envelope in extreme weather 
conditions. The concept consists of multiple gas layers 
and thermally resistive liquids with high specific heat 
capacity. A typical pond glazing product is shown in 
Figure 17 [32]. For the sample having four 5-mm-thick 
glass panes, two 5-mm-thick water layers, and one 5-
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mmthick air layer in the middle, the theoretical and the 
experimental U-value is given to be 2.29 and 2.10 
W/m2K, respectively. The U-value of pond glazing is 
highly dependent on inert gas and liquid type as shown 
in Figure 18. Very promising thermal insulation features 
can be achieved via optimised structural details. 
 

 
Figure 17. Structural details of pond glazing [32]. 

 

 
Figure 18. U-value of pond glazing for different inert 
gases and thermally resistive liquids [32]. 

 
4. Conclusions 
 
Within the scope of this research, current status of 
glazing market is summarised in terms of thermal 
insulation performance characteristics, and then novel 
glazing technologies such as multilayer glazing, 
vacuum glazing, PV glazing, aerogel glazing, PCM 
glazing, TIM glazing and pond glazing are introduced 
as appropriate cost-effective and eco-friendly retrofit 
solutions to mitigate windows oriented energy losses in 
building sector. 
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Abstract
 
In this research, a novel PV glazing technology, 
thermally resistive PV glazing (TRPVG), is introduced, 
and for three different configurations of TRPVG 
(TRPVG-Air12, TRPVG-Ar12, TRPVG-Ar16), UVC/UVA 
absorption, noise reduction, thermal insulation, visible 
light and solar radiation control are evaluated through 
an experimental methodology. Acoustic tests are 
conducted for a simulation house whereas the rest of 
the experiments are carried out under real operating 
conditions. The results reveal that each sample is 
capable of blocking 100% of incoming UVC and UVA 
light. Visible light control of TRPVG-Ar12 (Glass 1) is 
found to be 94.4%, whereas it is 88.9% for TRPVG-
Air12 (Glass 2) and 93.6% for TRPVG-Ar16 (Glass 3). 
Solar radiation blockage of Glass 1, 2 and 3 is found to 
be 93.5, 90.9 and 94.8%, respectively. Average 
temperature difference between front and rear glazing 
is determined to be 21.3, 19.9 and 21.7 oC for Glass 1, 
2 and 3, respectively. 25 independent acoustic tests are 
performed for Glass 3, and the sample is observed to 
reduce 33% of outdoor noise in dBA. 
Keywords: PV glazing, thermal, optical and acoustic 
performance, thermal resistance 
 
1. Introduction 
 
Current buildings need cost effective and eco-friendly 
retrofitting to mitigate their outstanding role in global 
energy use. Windows, among the building elements, 
are primarily in the centre of action plans since their 
overall heat transfer coefficients (U-value) are notably 
greater than the other parts of building envelope. When 
the potential novel glazing technologies are considered, 
PV glazing draws attention of a wide range of people as 
it has a remarkable potential to reduce heating and 
cooling demand of buildings [1]. PV glazing systems 
supply electricity to the houses as well as being a novel 
building material of modern architecture. However, they 
have also some handicaps like having higher U-value 
range especially when they are not structured along 
with a thermally resistive medium. This can be ascribed 
to the inadequate thermophysical properties of window 
panes, PV materials and edge seals [2]. Poor thermal 
insulation feature of PV glazing products is an obstacle 
to the commercialisation of this technology. Therefore, 
there are several attempts in literature to enhance 
thermal, optical and acoustic performance parameters 
of PV glazing systems. As an example, Ghosh et al. [3] 
consider the vacuum medium to improve the U-value 
and solar factor of a semi-transparent a-Si PV glazing 
in comparison with PV double glazing. The U-value 

after the vacuum medium integration is measured to be 
0.80 W/m2K whereas the solar factor is 0.42. That 
corresponds to 66 and 46% reductions in the U-value 
and solar factor compared to PV double glazing. Low-e 
coating and inert gas combination is reported to reduce 
the solar heat gain coefficient in another research [4]. 
Especially in harsh weather conditions, cooling demand 
of buildings in summer is notably high, and the works in 
literature underline that the efficient control of solar 
thermal radiation penetration across the glazed areas 
has a great potential to reduce cooling expenses of 
houses [5]. In this respect, PV glazing systems are 
considered on facades and roofs [6] as a novel and 
effective building element [7]. 
 
PV glazing systems are usually studied in terms of 
some performance parameters such as clean energy 
generation under certain solar intensities and thermal 
resistance against heat losses. On the other hand, 
optical, acoustic and thermal comfort related analyses 
are almost missing [8]. Very limited information is 
available like visible light transmittance of such systems 
is to be about 0.10 [9]. Within the scope of this study, a 
comprehensive experimental assessment is provided 
for three different TRPVG samples, which is a recently 
developed novel PV glazing technology. UVC/UVA 
absorption, noise reduction, thermal insulation, visible 
light and solar radiation control of the said samples are 
investigated through indoor and outdoor tests. 
 
2. TRPVG Technologies 
 
TRPVG is a multifunctional PV glazing technology for 
buildings, which can generate electricity, clean itself, 
provide high thermal resistance and contribute to indoor 
thermal comfort by controlling solar thermal radiation 
penetration, visible light transmittance, UVC/UVA light 
and noise level in dBA. Three different configurations of 
TRPVG as shown in Figure 1, Figure 2 and Figure 3 
are proposed in this research for optical, acoustic and 
thermal comfort related performance assessment. 
TRPVG have different layers for thermal insulation and 
electricity generation purposes. Energy generation is 
provided by semi-transparent a-Si PV cells. The cells 
are covered by a TiO2 nano coating to mitigate 
reflection losses and supply self-cleaning feature. The 
highly reflective property of low-e film returns the 
transmitted sunlight back on the a-Si PV cells resulting 
in secondary energy production. Argon layers give 
extra thermal resistance to the structure. PVC-U 
material at the edges prevents thermal bridging effects. 
Composite configuration enables effective control of 
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solar thermal radiation and visible light transmittance as 
well as noise reduction. 

 

 
Figure 1. TRPVG-Ar12 glazing technology.  

 

 
Figure 2. TRPVG-Air12 glazing technology.  

 

 
Figure 3. TRPVG-Ar16 glazing technology.  

 
3. Experimental Procedure 
 
TRPVG samples are subjected to outdoor and indoor 
tests for optical, acoustic and thermal insulation related 
performance assessment. Acoustic tests are carried out 
in a small test house constructed by particleboards with 
XPS insulation as shown in Figure 4.  
 

 
Figure 4. Test house used for acoustic tests of TRPVG.  
Artificial noises are produced outside the test house, 
and the noise reduction across the TRPVG samples is 
measured. BENETECH GM1352 sound level meters 
are preferred for the noise reduction tests with an 
accuracy of ± 1.5 dBA. 25 different tests with various 
noise levels in dBA are conducted for a reliable and 
accurate performance evaluation. 
 
UVC/UVA light absorption of TRPVG technologies is 
evaluated through outdoor tests under real operating 

conditions. EXTECH SDL470 UVA/UVC data logger is 
utilised for the said experiments. Solar radiation 
penetration across the samples is analysed via 
MEGGER PVM210 power meters. Visible light control 
of the samples is also evaluated through TT TECNIC 
VC1010D digital lux meters. Temperature difference 
between internal and external glazing surfaces of 
TRPVG samples is a good indicator of thermal 
resistance. In this respect, thermal resistance tests are 
performed via UT300 infrared thermometer. The 
measurements are repeated for every 15 minutes. 
 
4. Results and Discussions 
 
TRPVG samples show similar acoustic performance, 
and in this respect, noise reduction results are given for 
TRPVG-Ar16 (Glass 3) only as illustrated in Figure 5. 
 

 
Figure 5. Acoustic test results for Glass 3.  

 
The external noise in the tests is found to be in the 
range of 43.3-84.3 dBA. On the other hand, the said 
level for the indoor is measured to be in the range of 
37.0-60.1 dBA. Noise reduction performance becomes 
much more sensible for the greater noise levels. For 
the best and the worst case, the noise absorption is 
found to be 37.3 and 14.4%, respectively. The average 
figure of 25 experiments is determined to be 30.9%, 
which is very promising. 
 
The UVC light absorption, UVA light absorption, visible 
light control, solar radiation regulation and thermal 
resistance performance of Glass 1 are illustrated in 
Figure 6, Figure 7, Figure 8, Figure 9 and Figure 10, 
respectively. It is understood from the results that Glass 
1 is capable of blocking 100% of UVC and UVA light. 
Glass 1 is also successful in terms of visible light 
control. 94.4% of incoming visible light is prevented to 
enter the living spaces. This is of vital importance 
especially for harsh climatic conditions to overcome the 
glaring effects occurring inside the buildings. 
Solar thermal radiation penetration through glazed 
areas is a handicap for cooling demands especially in 
hot climatic regions. The results reveal that Glass 1 is 
capable of blocking 93.5% of incoming solar radiation. 
Throughout the tests, the temperature difference 
between internal and glazing of Glass 1 is observed to 
be remarkable. The average temperature difference is 
noted to be 21.3 oC, which is outstanding. 
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Figure 6. UVC light absorption of Glass 1.  
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Figure 7. UVA light absorption of Glass 1.  
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Figure 8. Visible light control of Glass 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 9. Solar radiation regulation of Glass 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10. Temperature difference of Glass 1. 
 

The UVC light absorption, UVA light absorption, visible 
light control, solar radiation regulation and thermal 
resistance performance of Glass 2 are illustrated in 
Figure 11, Figure 12, Figure 13, Figure 14 and Figure 
15, respectively. It is observed that Glass 2 is also able 
to block 100% of UVC and UVA light. Glass 2 is also 
effective in terms of visible light control. 88.9% of 
incoming visible light is prevented from reaching the 
indoor environment. 
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Figure 11. UVC light absorption of Glass 2.  
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Figure 12. UVA light absorption of Glass 2.  

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

671



Time (Hour)

  1
0:

45
  1

1:
00

  1
1:

15
  1

1:
30

  1
1:

45
  1

2:
00

  1
2:

15
  1

2:
30

  1
2:

45
  1

3:
00

  1
3:

15
  1

3:
30

  1
3:

45
  1

4:
00

  1
4:

15
  1

4:
30

  1
4:

45
  1

5:
00

  1
5:

15
  1

5:
30

  1
5:

45

Te
m

pe
ra

tu
re

 (0 C
)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

Front Temperature
Back Temperature
Temperature Difference

Time (Hour)

  1
0:

45
  1

1:
00

  1
1:

15
  1

1:
30

  1
1:

45
  1

2:
00

  1
2:

15
  1

2:
30

  1
2:

45
  1

3:
00

  1
3:

15
  1

3:
30

  1
3:

45
  1

4:
00

  1
4:

15
  1

4:
30

  1
4:

45
  1

5:
00

  1
5:

15
  1

5:
30

  1
5:

45

U
V

C
 (

W
/c

m
2 )

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Front UVC
Back UVC

Time (Hour)

  1
0:

45
  1

1:
00

  1
1:

15
  1

1:
30

  1
1:

45
  1

2:
00

  1
2:

15
  1

2:
30

  1
2:

45
  1

3:
00

  1
3:

15
  1

3:
30

  1
3:

45
  1

4:
00

  1
4:

15
  1

4:
30

  1
4:

45
  1

5:
00

  1
5:

15
  1

5:
30

  1
5:

45

Li
gh

t I
nt

en
sit

y 
(L

ux
)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200
Front Light 
Back Light
Light Dİfference

 
Figure 13. Visible light control of Glass 2.  
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Figure 14. Solar radiation regulation of Glass 2.  

 
Compared to Glass 1, slightly lower solar radiation is 
absorbed in Glass 2 with 90.9%. A similar case is 
observed for the temperature difference figures. The 
average temperature difference between internal and 
external glazing of Glass 2 is measured to be 19.9 oC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15. Temperature difference of Glass 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16. UVC light absorption of Glass 3.  
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Figure 17. UVA light absorption of Glass 3.  

 
The UVC light absorption, UVA light absorption, visible 
light control, solar radiation regulation and thermal 
resistance performance of Glass 3 are illustrated in 
Figure 16, Figure 17, Figure 18, Figure 19 and Figure 
20, respectively. It is obtained that Glass 3 is also able 
to absorb 100% of UVC and UVA light. Glass 3 is also 
efficient in terms of visible light control. 93.6% of 
incoming visible light is prevented through Glass 3. 
94.8% of solar thermal radiation is not allowed to enter 
the living spaces, which needs to be noted. The 
average temperature difference between internal and 
external glazing of Glass 3 is measured to be 21.7 oC. 
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Figure 18. Visible light control of Glass 3.  
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Figure 19. Solar radiation regulation of Glass 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20. Temperature difference of Glass 3.  
 

Some CFD attempts are also conducted as given in 
Figure 21 and Figure 22 for Glass 1 and Glass 3, 
respectively. It is understood from the static contours of 
temperature that conductive effects are dominant in 
Glass 1 whereas convective effects start to take place 
in Glass 3 as a consequence of the increase in argon 
thickness. U-value from the CFD research for Glass 1 
and Glass 3 is determined to be 1.37 and 1.19 W/m2K, 
respectively. The said figures are sufficient enough to 
meet the latest L/ZCB standards. 
 

 
Figure 21. CFD analysis of Glass 1.  

 

 
Figure 22. CFD analysis of Glass 3.  

 
4. Conclusions 
 
Within the scope of this research, TRPVG technology is 
introduced, and for three different configurations, 
UVC/UVA absorption, noise reduction, thermal 
insulation, visible light and solar radiation control 
performance are evaluated through comprehensive 
experimental methodology. The results reveal that 
TRPVG technology is capable of blocking UVC and 
UVA light completely. More than 90% of visible light 
and solar thermal radiation is mitigated through the 
samples. An average temperature difference over 20 oC 
is achieved between internal and external glazing 
surfaces. 
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Abstract 
In the present work, the ground state energies of 
helium/helium-like quantum dots with parabolic 
potential have been calculated by using Quantum 
Genetic Algorithm and Hartree-Fock Roothaan method. 
Also the parabolic potential effect on the ground state 
energy states has been investigated as a function of 
dot radius. 
Keywords: Spherical quantum dot, ground state 
energy, parabolic potential effect. 
 
1.Introduction.  
 
Owing to the remarkable progress in modern 
technology, there has been growing interest in the 
electronic structure of the impurity states confined in 
spherical quantum dots (QDs) in recent years. QDs are 
known as zero dimensional structures since their 
charge carries are confined in all three dimensions [1]. 
The confinement of charge carriers leads to the 
formation of discrete energy levels and drastic changes 
of physical and chemical properties [2]. Therefore, a 
great deal of authors has studied the various physical 
properties of QDs by using different methods. Corella-
Madueño calculated some physical properties of the He 
and Li+ ion confined within impenetrable spherical 
boxes [3]. Banerjee et al. [4] carried out the energies of 
ground and low lying excited states of confined helium 
atom by employing variational method. Our group 
studied the electronic structure and ionization potential 
of two electron QDs inside an impenetrable spherical 
box [5].  

In the present study, we have calculated the ground 
state energies of helium/helium-like QDs.  The energy 
eigenvalues and the wave functions of quantum dots 
have been obtained by using Quantum Genetic 
Algorithm and Hartree-Fock Roothaan method.  

2.Theory 
We consider helium/helium-like atoms located at the 
center of a spherical cavity, and we use the effective 
Rydberg energy *

yR  which is equal to Rydberg energy 

yR  and the effective Bohr radius *a  which is equal to 

Bohr radius 0a . 

The Hamiltonian of two electron system can be written 
as follows 

∑
=









+−

∇−
=

2

1

22*
2

*

22

2
1

r2i
ip

ii

i rmZke
m

H ω
e


 

   + ( )21
12

r,r
r
1

cV+
e

,             (1) 

where *m , e  and pω  show the effective mass of 

electron, the relative dielectric constant of medium and 
the frequency of harmonic oscillator, respectively. The 
term ( )21 r,rcV  is called as the confinement potential, 

and its form is: The last term  in Eq.(1) is the 
confining potential and it has the following form: 

 when  and  
when , in which R is dot radius. 
The Schrödinger equation for two-electron QD is given 
by 

,                                (2) 

 in which  and   are  the energy eigenvalues and the 
eigenfunctions of  Hamiltonian operator, and  is the 
coordinate of ith electron. 

3.Results and discussion 

In this study, we have calculated the ground state 
energies of two-electron QDs by using QGA and HFR 
method. In addition, the effects of parabolic potential on 
the energies of QDs are investigated as a function of 
dot radius.  

We show the ground state energy in Fig.1 as a function 
of dot radius for three different value of γp= 0, 2 and 4. 
As seen from the energy curves, the energy decreases 
as dot radius increases, and then the energy goes to 
the constant values in large dot radii. As the dot radius 
is large enough, the energy of helium dot approaches 
the energy value of free space helium atom as -
2.86168au [6]. The negative energy means that the 
electrons bind to the impurity after the critical dot radii.  
As seen in Fig.1, in small dot radii 1R ≤ , this region is 
sometimes called as the strong confinement region, the 
influence of γp on the energy state is very weak, 
because energy is degenerate according to γp. 
However, as the dot radius increases, in medium and 
weak confinement regions, the effect of γp increases. 
That is, the degeneracy begins to decompose as the  γp 
increases. As the value of γp increases, the total energy 
of system increases since the parabolic potential 
energy contributes as positive. 
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Fig.1 The ground state energy of 2e-QD with Z=2 
versus dot radius.  

 On the other hand, in small dot radii (or in the strong 
confinement regions), the energy increases rapidly as 
the dot radius decreases. This is originated from that as 
dot radius decreases, electrons are very localized 
within narrower region, and so kinetic energies of 
electrons increase according to the uncertainty 
principle. In the strong confinement region, the effect of 
spatial confinement on the energy is dominant than the 
parabolic potential effect. 

In Fig.2, we have displayed the ground state energy of 
helium/helium-like dots for three different value of 
impurity charge:  Z=2, 3 and 4. As seen from figure, as 
impurity charge increases, total energy decreases as 
negative due to the impurity attraction potential, like 
expected.  

Conclusions 
We investigate the parabolic potential and impurity 
charge effects on the ground state energy of 
helium/helium-like QDs. The results show that both the 
parabolic potential and impurity charge have a great 
effect on the impurity energy state. 
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Fig.2 The ground state energies of helium/helium-like 
dots versus dot radius. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, Tane inceltme amacıyla A356 alaşımına 
vanadyum ve bor  elementleri ilave edilmiş ve alaşımın 
mekanik özelliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bor ve 
vanadyum elementleri, ağırlıkça % 0.05 ve % 0.1 kadar 
ilave edilmiştir. Bu ilaveler master alaşımlar (Al-V%10, Al-
B%3) şeklinde eklenmiştir. Döküm kum ve kokil kalıplara, 
730°C de yapılmıştır. Mikroyapı ve gözeneklilik ölçümleri 
için metalografik inceleme, mekanik özellik 
karakterizasyonu için sertlik ve çekme testleri yapılmıştır. 
Ek olarak, sıvı metal kalitesini saptamak adına Vakum 
Altında Katılaşma Testi (RPT) yapılmış ve ardından bifilm 
indeks ölçülmüştür. Alaşım elementlerinin porozite 
dağılımı, büyüklüğü ve şekli üzerindeki etkisi belirlenmiştir. 
Hem V hem de B ilavelerinde, daha büyük tane boyuna 
sahip kum kalıba döküm numuneleri,  kokil kalıba döküm 
numunelerinden daha yüksek ve daha güvenilir çekme 
mukavemeti değerlerine ulaştığı ortaya koyulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Alüminyum, Vanadyum, Bor, Tane 
inceltme, Bifilm. 
 
Abstract 
 
It is known that vanadium and boron elements are used as 
grain refiners. In this study, it was aimed to increase the 
mechanical properties of A356 by grain refinement. Boron 
and vanadium elements were added in an amount of 0.05 
wt% and 0.1 wt%. Al-10V and Al-3B master alloys were 
used. The melts were casted into sand and permanent 
molds at 730 °C. The cast samples were investigated by 
several tests: metallographic examination for 
microstructure and porosity measurements, tensile tests 
and hardness tests for mechanical property 
characterization. Additionally, bifilm index were examined 
by Reduced Pressure Test (RPT). The effect of alloying 
elements on the distribution, size and shape of porosities 
has been determined. Weibull analysis were used. In both 
V and B additions, sand castings with larger grain size 
revealed higher and more reliable tensile values than die 
castings. 
 
Key words: Aluminium, Vanadium, Boron, Grain 
refinement, Bifilm. 

 
 
 
 

1. Giriş 
 
Alüminyum alaşımlarının mekanik özelliklerinin, bileşimine 
bağlı olduğuna inanılmaktadır, ancak mekanik özellikler 
daha çok silisyumun dağılımına, büyüklüğüne ve 
morfolojisine dayanmaktadır. Silisyumun bu özelliklerini 
değiştirmek için, metalin soğuma hızı değiştirilebilir 
ve/veya Alaşıma aşılayıcı eklenebilir. Örneğin, fibröz 
silisyumlar, çekme kuvvetini arttırmasına rağmen sünekliği, 
darbe direncini ve yorulma direncini azaltır. İri taneli 
silisyumlar aşınma direncini arttırır ancak daha düşük 
çekme mukavemetine ve erken kırılmaya neden olurlar. 
[1,2]. 
 
Alüminyum silisyum alaşımlarında temel mukavemet 
arttırma yöntemlerinden biri, tane inceltmedir; mikroyapı 
homojenliği, mukavemetteki artış. Tüm bu etkiler, tane 
inceltme mekanizmasını oluşturur. 

 
Şekil 1. (a)alüminyumun TiAl3 partikülleri üzerinde 

çekirdeklenerek büyümesi sırasında geçirdiği aşamaların 
şematik gösterimi, (b)tane inceltilmemiş ve tane inceltilmiş 

sıvı alüminyumun soğuma eğrilerinin gösterimi. [1,2] 
 

Şekil 1, (a)’da görüldüğü gibi sıvı alüminyum içerisinde 
çözünen tane inceltici alaşım elementinin yüzeyinde 
heterojen çekirdekleşmenin başladığı ve büyümenin 
gerçekleştiği görülmektedir bu durum sıvı tükenene kadar 
devam eder. 
 
Şekil 1, (b)’de gösterilen soğuma eğrisinde ise tane 
inceltilmiş ve incetilmemiş durumların soğuma diyagramı 
üzerinde gösterilmiştir. Burada tane inceltici ilave 
edilmemiş dökümün soğuma eğrisi incelendiğinde 
çekirdekleşmenin kendiliğinden gerçekleşebilmesi için 
büyüme sıcaklığının(Tg) sıcaklığının altında bir 
çekirdekleşme sıcaklığına(Tn) soğuma göstertermesi 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

677



gerekmektedir. Tane inceltici ilave edilmiş dökümde ise 
çekirdekleşmenin Tg sıcaklığının üzerinde gerçekleştiği 
görülmektedir. 
 
Tane inceltmenin alüminyum alaşımları üzerindeki etkisi 
yıllardır bilinmektedir. Endüstride Al-Ti-B gibi tane 
incelticiler yaygın olarak kullanılmaktadır. Özetle, 
titanyumun tane rafine etme mekanizması aşağıdaki 
gibidir: Al-Ti faz diyagramı, 665 °C' de ağırlıkça % 1,2 
titanyumda peritektik bir reaksiyon gösterir. TiAl3 peritektik 
olarak oluşur ve alaşımda yeterince titanyum varsa 
(ağırlıkça %0,15’ten fazla), öncelikle a-Al kristalleri oluşur. 
Al-Ti master alaşımları TiAl3 parçacıkları içerir ve sıvı 
metale eklendiğinde, disperse olmuş TiAl3 parçacıkları 
heterojen çekirdeklenme bölgeleri oluşturur. Bununla 
birlikte, bu etki TiAl3 partiküllerinin sıvı metal içerisine 
yerleşmesinden dolayı zamanla kaybolur [3, 4]. 
 
Bor, alüminyum ve alaşımlarında tane inceltici olarak 
kullanılır ve vanadyum, titanyum, krom ve molibdenin 
aksine (tümü alüminyumdaki normal empürite 
seviyelerinde elektrik iletkenliğine zararlıdır) iletkenliği 
arttırır. Bor, katılaşma sırasında tek başına (% 0.005-0.1 
seviyelerinde) bir tane inceltici olarak kullanılabilir, ancak 
fazla miktarda titanyum ile kullanıldığında daha etkili hale 
gelir. Ticari tane incelticiler genellikle 5'e 1 oranında 
titanyum ve bor içerir [5,6] .Töndel, Ti içermeyen B tane 
incelticilerin verimliliğini araştırdı ve daha fazla küresel 
tanelerin oluştuğu sonucuna varmıştır. Dışpınar tarafından 
da benzer bulgular bildirilmiştir. [7-9]. 
 
Literatür araştırmasına göre, önceleri vanadyumun tane 
inceltici bir etkiye sahip olduğu düşünülmüş (Mondolfo, 
1976), sonrasında bu etki, 500 ppm'nin üzerindeki 
seviyelerde doğrulanmıştır (Abdel-Hamid, 1989). 500 
ppm'nin altında vanadyum ilavesi, tane inceltme etkisi 
göstermemiştir (Abdel-Hamid, 1989; Cook ve diğerleri, 
1997). Wang ‘ın (2012) bulgularına göre, Al-V faz 
diyagramındaki peritektik reaksiyondan kaynaklandığı 
düşünülerek, ancak 1000 ppm'den fazla vanadyumun tane 
inceltme yeteneğine sahip olduğu düşünülmüştür. [10,11] 
 
Bu çalışmada, A356 alaşımına ağırlıkça % 0,05 ve %0,1 
oranında Bor ve Vanadyum ilave ederek tane inceltmenin 
gözlenmesi amaçlanmıştır. 
 
2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada A356 alaşımı, Al-V10 ve Al-B3 master 
alaşımları kullanılmıştır. Mikroyapı analizi için farklı 
kalınlıklara sahip basamak şeklinde tasarlanmış kalıp 
kullanılmış, bifilm indeks ölçmek için RPT numuneleri ve 
mekanik karakterizasyon için çekme çubukları üretilmiştir. 
Dökümlerde kullanılan master alaşımlar, eklenen alaşım 
elementi miktarı ağırlıkça % 0,05 ve % 0,1 olacak şekilde 
eklenmiştir. 
 

Tablo 1. A356 alaşımının kimyasal bileşimi (ağırlıkça %) 
Alaşım Si Fe Cu Mn Zn Ti Al 
A356 6,8 0,35 0,02 0,03 0,04 0,04 Kalan 

 
Öncelikle reçine ve sertleştirici kullanılarak kum kalıplar 
hazırlanmış ve bir gün bekletildikten sonar kullanıma hazır 
hale gelmişlerdir. Kokil kalıplar, dökümler yapılmadan önce 
140 ºC ye ısıtılmışlardır. 
Külçeler uygun ebatta kesilmiş, potaya yerleştirilmiş ve 
rezistans fırınına verilmiş, fırın sıcaklığı 730 ºC'ye 
ayarlanmıştır. Ergime işleminden sonra, Al-V ve Al-B 
master alaşımları ağırlıkça % 0.05 ve % 0.1 oranında ilave 

edilmiştir. 10 dakikalık beklemeden sonra cüruf alınarak 
numuneler üretilmiştir. 
 
Basamak ve RPT numuneleri kesilmiş, Zımparalanmış ve 
parlatılmış, ardından optik mikroskop yardımıyla görüntüler 
yakalanmıştır. Dendrit kolu uzunlukları (DAS) ve İkincil 
dendrit kolu uzunlukları (SDAS) ölçülmüştür. Tarayıcıda 
taranan RPT numunelerinde, bifilm sayısı bulunmuş ve 
SIGMA SCAN PRO 5 ile bifilm indeks hesaplanmıştır. 
Çekme testleri ATSM E-80'e göre yapılmıştır. 
 
3. Tartışma ve Sonuç 
 
Kum ve kokil kalıba dökümlerin mikroyapı fotoğrafları 
aşağıdaki gibidir.  

 
Şekil 2. Kokil kalıba dökülmüş A356 alaşımları. (A) 

ilavesiz, (B) %0,05 B ilaveli, (C) %0,05 V ilaveli, (D) %0,1 
B ilaveli, (E) 0,1%V ilaveli. 

 

 
Şekil 3. Kum kalıba dökülmüş A356 alaşımları. (A) ilavesiz, 
(B) %0,05 B ilaveli, (C) %0,05 V ilaveli, (D) %0,1 B ilaveli, 

(E) 0,1%V ilaveli. 
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Şekil 2 ve Şekil 3’te mikroyapı fotoğrafları verilen 
numunelerin DAS ve SDAS uzunlukları Şekil 4 ve Şekil 
5’teki gibidir. 

 
Şekil 4. Kum kalıba dökülmüş numunelerin DAS ve SDAS 

değerleri. 
 
Şekil 4'te bor ve vanadyumun kum kalıptaki tane inceltme 
yeteneği karşılaştırılmıştır. Vanadyumun DAS uzunluğu 
üzerindeki etkisinin az olduğu görülmüştür. Bor, 
vanadyumun aksine DAS uzunluğunu azaltma yönünde 
daha etkilidir. Vanadyumun bora oranla daha düşük SDAS 
değerleri verdiği gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 5. Kokil kalıba dökülmüş numunelerin DAS ve SDAS 

değerleri. 
 

Şekil 4 için söylenenler Şekil 5 için geçerlidir 
 

 

 
Şekil 6. Bifilm sayıları 

 

 
Şekil 7. Bifilm indeksler, 

 
Şekil 6 ve 7, incelenen tüm numuneler için bifilm sayısını 
ve bifilm indeksleri göstermektedir. 
 
Çekme testi sonuçları Weibull analizi ile değerlendirildi. 
Sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 8. Kum kalıba dökülmüş numunelerin çekme testi 

sonuçları. 
 

Şekil 8'de, kum ve kalıp dökümlerin çekme testi sonuçları 
incelenmiştir. Kum kalıba dökülen numunelerin, kokil 
kalıba dökülenlerden daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. 
Kum dökümler arasında da vanadyumun ve bor 
karşılaştırıldığında vanadyumun daha iyi sonuçlar verdiği 
görülmüştür. 

 
Şekil 9. Elde edilen uzama değerleri. 
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Şekil 9'da, çekme  numunelerinin uzama değerleri 
araştırılmıştır. Kum kalıba dökülmüş numunelerin, kokil 
kalıba dökülmüş numunelerden çok daha iyi uzama 
değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir. Bor ve vanadyum 
karşılaştırıldığında, vanadyumun uzama değerleri bordan 
daha iyidir. 
 

 
Şekil 10. Vanadyum içeren çekme çubuklarının uzama 

değerlerinin Wiebull analizi. 
 

Vanadyum içeren numunelerde (Şekil 10), Weibull 
sonuçları, kuma döküm numunelerinin, Weibull modülünün 
kokil döküm numunelerinden 8 kat daha yüksek olduğu 
(0.6’dan 4.8’e) görülmüştür. Bu da demektir ki kuma 
döküm numuneleri kokile döküm numunelerine kıyasla 
daha tekrarlanabilir ve tutarlıdır. 

 
Şekil 11. Vanadyum içeren çekme çubuklarının çekme 

mukavemetlerinin Wiebull analizi. 
Şekil 11’de, kuma döküm numunelerinin UTS değerleri 
kokile döküm numunelerinden daha stabil ve tekrarlanabilir 
olduğunu gösterilmektedir. Weibull modülünün değişimi, 
Şekil 11'deki açıklamalarda görüldüğü üzere neredeyse 4 
kattır( 5’ten 18’e). 

 
 

Şekil 12. Bor içeren çekme numunelerinin uzama 
değerlerinin Weibull analizi. 

 

 
Şekil 13. Bor içeren çekme numunelerinin çekme 

mukavemetlerinin Weibull analizi. 
 
Bu rakamlar ayrıca kuma döküm numunelerinin kokile 
döküm numunelerinden daha stabil ve tekrarlanabilir 
olduğunu göstermektedir. Yalnızca Şekil 13, diğerlerinden 
biraz daha yakın değerler vermiştir. Bu, Bor ile inceltilmiş 
dökümlerin UTS'sinin, soğutma hızından daha az 
etkilendiğini gösterir.Weibull modülüne göre kuma döküm 
numunelerinde en az 4 kat daha fazla tekrar üretilebilirlik 
vardır. Vanadyum ve bor karşılaştırıldığında, bor eklenen 
numunelerin vanadyuma oranla daha stabil ve 
tekrarlanabilir sonuçlar verdiği ancak Çekme mukavemeti 
ve uzama değerlerinin az miktarda düşük olduğu 
gözlemlenmiştir..  

 
 
4. Sonuçlar 
 
A356'ya tane inceltici olarak vanadyum eklendiğinde, DAS 
önemli ölçüde daha ince bir yapıya bürünmüştür. Diğer 
taraftan, Bor kullanıldığında daha çok SDAS etkilenmiştir. 
 
Mekanik özellikler karşılaştırıldığında, vanadyum daha 
yüksek UTS değerleri vermiştir (ortalama 140 MPa), borun 
çekme mukavemeti ise 130 MPa’dır. Bununla birlikte, 
Weibull istatistikleri, bor ile inceltilmiş A356'nın vanadyum 
ile inceltilenden daha tekrarlanabilir ve güvenilir sonuçlara 
sahip olduğunu göstermektedir. 
 
En önemli bulgu, kokil kalıba döküm ve kum kalıba döküm 
numuneleri karşılaştırıldığında, Kum kalıba döküm 
numunelerinin, kokil kalıba döküm numunelerinden daha 
yüksek mekanik özellikler gösterdiği sonucuna 
varılmasıdır. 
 
Her ikisinde de (V ve B ilaveleri) benzer bifilm indeks 
değerleri görülmüştür. Bu nedenle, mekanik özelliklerin 
karşılaştırılması, inklüzyonların etkisinin her iki döküm için 
aynı olduğu gerçeğine dayandırılmıştır. Öte yandan, 
Vanadyum içeren numunelerin daha küçük fakat daha çok 
sayıda, buna karşın bor içeren numunelerin daha büyük 
ancak daha az sayıda porozite bulundurduğu gözden 
kaçmamıştır.  
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Abstract
 
In this report, nano silicon carbide (SiC) reinforced 
magnesium matrix composites were fabricated with 
combine of traditional and semi powder metallurgy 
technique. Microstructures of samples were 
characterized with Scanning Electron Microscope 
(SEM) equipped with Energy Dispersive X-ray 
Spectrometer (EDX). Tribological behavior of different 
weight fraction of SiC reinforced samples was 
investigated in NaCI solution. Results show that 
hardness of Mg-Al-Zn based alloy was improved 
directly with fraction of reinforcement. Substantially 
homogenous distribution was achieved. Wear rate 
increases when applied load increases. Nano size SiC 
exhibited lubricant performance and developed the 
wear performance of magnesium. 
 
Keywords: Magnesium, SiC, SEM, Corrosive Wear 
 
1. Introduction 
 
Magnesium is a popular candidate as matrix for metal 
matrix composite due to its low density. Magnesium is 
lighter metallic constructional material than aluminum, 
iron and copper [1]–[3]. Therefore, researchers has 
tried to develop disadvantages of magnesium alloys 
which can be lower mechanical, poor corrosion and 
wear resistance [4]–[6]. For decades, metal matrix 
composites have lots of interest in scientific and 
industrial areas. In general, micron size reinforcements 
such as SiC, B4C, TiB2 and TiC etc. were used in order 
to improve strength, ductility and wear behaviors [7]–
[9]. Nowadays, nano size reinforcements are preferred 
because of high surface areas and better mechanical 
performance. In this study, nano size SiC was used for 
reinforcement with different weight fractions. Mg-Al-Zn 
alloy was prepared by traditional powder metallurgy 
route and used for matrix material. Matrix and 
reinforcement were mixed solution based technique. 
The effect of SiC content on corrosive wear 
performance of magnesium alloy was investigated with 
this report.  
 
2. Experimental Studies 
 
In this study, matrix and nano size SiC reinforcement 
were supplied. Mg-6wt. % Al and 1 wt.% Zn powders 
were used as matrix. They were mixed with mechanical 
alloying system. Rotation speed was chosen as 400 
rpm. for two hours. The ball ratio to powder was 10:1. 
At the same time, nano SiC powders were exposed to 
ultrasonication in ethanol to separate powders from 
each other. Then, Mg-6Al-1Zn powders were added to 
SiC and they were mixed using magnetic stirrer at 100 
C in vacuum distillation system. Obtained dried 

powders were hot pressed under 50MPa pressure in 
argon atmosphere to prevent oxidation. These 
production stages were applied to fabricate SiC (0.5, 1 
and 2 wt. %) reinforced composites. Samples were 
grinded with between 240 and 1200 SiC grit papers. 
Polishing and etching process were conducted then 
microstructures of specimens were investigated by 
SEM.  Wear tests were performed under loads of 10, 
20 and 40N respectively in 3.5 NaCI solution. Hardness 
was measured applying 500 g. load during 15 sec. with 
Vickers test method.  
 
 
3. Results and Discussions 
 
SiC with 0.5,1 and 2 wt.% fractions was reinforced Mg-
6Al-1Zn succesfully. According to the hardness results, 
Mg-6Al-1Zn has an avarage 61 HV hardness. When 
SiC inporporated into the matrix, hardness values reach 
to 66, 70 and 72 HV respectively. Nano size 
reinforcements might lead to increase of dislocation 
density in material. Once dislocation increases, motion 
of dislocations may be restricted so hardness is 
improved. 
 

 
Figure 1. SEM images of 2 wt.% SiC reinforced 
composite 
 
Figure 1 illustrates the SEM and line scanning EDX 
images of 2 wt.% SiC reinforced composite. In general, 
low amount of reinforcement up to 0.5 wt.% can be 
embedded in matrix homogenously but when nano size 
reinforcement added to the matrix upper than this 
value, agglomerations can be observable. In this 
experimental study, 2 wt.% SiC reinforcement is 
uniform distributed without any cracks or macro 
porosities. This can be attributed that ultrasonication 
process might be effective for seperating nano powders 
from each other.  
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Figure 2. Corrosive specific wear rate of samples 
 

Corrosive wear tests were performed during 500 m. 
sliding distance in 3.5 wt.% NaCI solutions. According 
to the plot, specific wear decreases with increasing 
applied load. When the load increases, wear volume 
loss of samples begins to increase as a result of 
enhancement of wear tracks. If the wear volume loss 
divides to the sliding distance and applied load, specific 
wear rate is calculated. It can also be deduced that SiC 
addition leads to improve of tribological behavior in 
corrosive environment. When SiC added to magnesium 
matrix, galvanic interaction may be occurred to the 
difference of electro potential behavior. So, mass loss 
can be higher for composites compared to unreinforced 
alloy. But, harder SiC particle improves significantly of 
magnesium alloy which can be clearly recognized 
especially for higher loads. However, there is not a big 
difference about on wear effects between 1 wt.% and 2 
wt.% SiC reinforcements. Probably, not enough solid 
lubricant at the worn surface can be found for 2 wt.% 
sample. Also, in some region, partial agglomerations of 
reinforcements in grain boundaries might be occurred.  
Coefficient of Friction (COF) values are obtained from 
the software related to the tribological test machine. 
Figure 3 shows the average COF values of 
unreinforced and SiC reinforced composites. The 
general trend is decreasing of COF with increasing 
applied load and SiC content. However, under 20N 
applied load, COF is higher than for 0.5 wt.% SiC than 
unreinforced sample. It can be attributed the increasing 
friction heat at the contact surface. 

 
 
Figure 3. COF values of unreinforced and composite 
materials. 
 
Conclusions  
 
SiC reinforced Mg-6Al-1Zn matrix composites were 
produced. Wear and hardness performance were 
improved considerably. Reinforcement was distributed 
homogenously, and macro defects could not be 
observed from the microstructure analysis. 
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Özet 
 
Dijital modelleme günümüzde simülasyonların 
vazgeçilmezlerinden birisidir. Modeli oluşturarak 
simülasyonu gerçekleştirildiği için modelin doğruluğu 
büyük önem taşımaktadır. Günümüzde nokta bulutu 
oluşturarak biyo katı modeller oluşturulmaktadır. Bu 
modeller simülasyon programına aktarılırken bazı 
problemler yaşanmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
oluşturulan modelin katı model değil de kabuk veya 
yüzey olmasıdır. Simülasyon sırasında katı model 
yerine kabuk oluşmuş ise yapılan analizler doğru sonuç 
vermemektedir. Bu amaçla model oluşumu için özellikle 
düzgün yüzeyli olmayan modeller için yeni bir katı 
model oluşturma yoluna gidilmiştir. 3D Max programıyla 
katı model oluşumu bu çalışılmış olup katı model 
oluşturmada nokta bulutu yerine kullanılacak olan bu 
yaklaşım büyük kolaylıklar sağlayacaktır.     

 
Anahtar kelimeler: Biyomalzemeler, katı modelleme, 
Nokta bulutu 
 
Abstract 
Digital modeling is one of the indispensable aspects of 
simulations nowadays. The accuracy of the model is 
great importance because it is simulated by creating 
the model. Today, solid models are created by creating 
point clouds. Some problems are experienced when 
transferring these models to the simulation program. 
The most important of these is that the solid model is 
not a solid one which a shell or a surface. If the solid 
model was formed instead of the shell during 
simulation, the analysis does not produce the correct 
results. For this purpose, a new solid model was 
introduced for Model formation, especially for non-
smooth surface models. Solid model formation with 3D 
Max program this study will be used in solid model 
formation instead of spot cloud will provide great 
convenience. 
 
Keywords: maximum 5 words 
 
1. Giriş 
 
Katı model oluşturmada vücudun birçok bölümü ele 
alınmaktadır. Çene yapısı için [1], prostat analizleri [2] 
veya kafatası analizleri [3] yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
hareket analizleri için de katı model oluşturmaya ihtiyaç 
vardır [4].  
  
2. Genel 
3D Max ile çizimde ilk olarak referans görünüşlerin 
tanımlanması gereklidir. Objenin yukarıdan, sağından, 
solundan, karşısından ve arkadan görünüşlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu görünüşlerin 2 boyutlu fotoğrafları, 
kesit görüntüleri veya bilgisayar ortamında 2 boyutlu 

planları olabilir. Bu görünüşlerin arka plan olarak 
ayarlanması baktığımız yöndeki kılavuz yüzeyleri 
gösterir. Bu aynı zamanda fotoğraf “png” dosyaları MR 
ve X-RAY görüntüleri olabilir (Şekil 1). Bu referanslar 
programda kullanılabilir. Konumuz biyo-parçalar 
olduğundan burada örnek olarak femur ve tibia ele 
alınmış olup kemikler için MR ve X –RAY görüntülerini 
kullanabiliriz. Bu kemiklerin farklı yönlerden fotoğrafları 
da alınabilir fakat hassas ve yüksek kalite görüntüleri 
detaylarının kullanılması modeli daha iyi işlememize 
yardımcı olur ve sonuç olarak gerçek ölçülerine yakın 
veya birebir modelleri elde edilebilir (Şekil 1 a-b). 

 
a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. 

Şekil 1.  Çizilecek modelin MR görünüşleri a-b. 
 

 
 

Şekil 2. 3D Görünüşlerin seçilmesi. 
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Bu görüntüleri referans olarak ele alıp farklı görünüş 
olarak ayırt edilmelidir. Daha sonra birleşik yönlerdeki 
fotoğrafları kırparak tek yön olarak belirlenmelidir. Şekil 
3’teki gibi sağ düzlem görüntüsünü sadece sağ düzlem 
olarak kullanabiliriz. Bu durumda dikkat edilmesi 
gereken husus düzlemler üzerinde gerçekçi görünüşler 
kullanılmalıdır. Farklı yöndeki görünüşler modelin doğru 
tanımlamamasına neden olmaktadır. 3d Max 
programına girerek bu görünüşlerin arka plan olarak 
ayarlanması gereklidir. Şekil 3 te sağ üst ve karşıdan 
model görüntüsü görülmektedir. Sağ alt bölümde ise 
objenin perspektif görüntüsü görülmektedir. 
Referansların arka plan olarak ayarlanması bu kısımda 
yapılır (Şekil 3). Klavyede alt + w tuş kombinasyonu 
kullanılarak ekran büyütülür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3. Referans düzlemleri ve görünüşler 
Bu kısımda materyalin özellik bölümünden diffuse map 
kısmına sürüklenerek standart seçeneğinden bitmap 
açılmalıdır. Açılan pencerede referans olarak 
kullanılacak olan görüntü bu kısıma aktarılır. Burada 
her yönden görünüşler için bu işlem tekrar edilir. Bu 
malzemeler oluşturulan yüzeylere aktarılır. Referans 
resimlerinin kalitesi, görülebilir olması açısından çok 
önemlidir. Fotoğraflar eğer ölçeksiz ise materyal 
özellikleri bölümünden cropping/placement >view 
image ile fotoğraf tekrar boyutlandırılabilir (Şekil 4). 
Materyal editör bölümü kapatılarak modelleme ara 
yüzüne geçilir. Fotoğrafların yüzeylere tam oturmaları 
için modify -modifier list>uvw map seçeneğinden 
ayarlama yapılabilir. Uvwmap seçeneği burada birçok 
imkân sağlayacaktır. Daha sonrasında alt + w ile tüm 
görünüşleri açabiliriz. Tüm görünüşlerin olduğu 
kısımdan hangi yüzeylerden başlamak istiyorsak o 
noktadan modelleme işlemine başlanabilir. Bu kısımda 
modeli işlemeye kesim noktalarından başlanabilir. 
Kabaca kütleyi oluşturmak yerine bir noktadan 
başlanarak örme işlemiyle görüntü tamamlanır. Burada 
da fotoğraf hassasiyeti yüksek çözünürlüklü olması 
kaliteyi artıracağı görülmektedir. 

 

Şekil 4. Ölçeksiz Fotoğrafların boyutlarının değişimi 
menüsü 

Soldan görünüşe, kemiğin zeminden başladığı yere bir 
silindir çizilerek başlanabilir. Eğer modelimiz farklı 
geometrik formda olsaydı biz 3 boyutlu perspektif 
görünüşte silindir yerine uygun olan geometriyi de 
kullanabilirdik. Yan tarafta görüldüğü gibi standart 
primitives >> object type >> cylinder seçilerek önden 
görüşe uygun konuma atılmalıdır. Daha sonra 
geometrinin arka planda kesişen bölümünün temel 
kısmı oluşturulacaktır. Objenin üzeri sağ tıklanarak 
convert to >> convert to editablepoly seçeneği aktif 
edilir (Şekil 5). Aktif edildikten sonra modelin 
sekmenlerini, noktaları yüzeyleri kirişleri ve geometriyi 
kullanabiliriz. Açılan modify menüsünden bağlantı 
noktaları için çizgiler yüzeyler de kullanılabilir. Bu 
menüde görülen kırmızı logoların seçim butonu 
klavyeden  

Nokta           >> 1 
Çizgi             >> 2  
Eğri              >> 3 
Yüzey           >> 4 
Kütle            >> 5 
kullanılır.  

a. 

 

b. 

Şekil 5 Editable poly menüleri a- b . 
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Mühür



 

Şekil 6. Örme işleminin model üzerinde gösterimi. 
 
Taşı kopyala döndür ve ölçekle komutları  
Taşı( move )                          >> w 
Kopyala( copy )                    >> shift  
ile taşıma yönünde sürüklemek. 
Döndürmek ( rotate )           >> e      
Ölçeklendirme ( scale )        >> r 
 
Bu yöntemler kullanılarak modeldeki noktalar çizgiler 
arka planda oluşturulan fotoğrafta birebir yerlerine 
gelmesi sağlanır. 
 

 

Şekil 7. Örme işleminin diğer boyutlarda devamının 
gösterimi 

Örme işlemi Şekil 6-7 da görüldüğü tamamlanarak 3D 
Max modeli oluşturulmuş olur.  

Sonuç 

Lisanslı ve pahalı programlar kullanarak katı model 
haline dönüştürülmek istenen fakat bu imkanı 
bulamayan akademisyenlerin 3D Max programı ile 
daha verimli ve çalışan bir model nasıl meydana 
getirecekleri anlatılmıştır. Bu sayede MR 
görüntülerinden dahi yola çıkılarak üç boyutlu katı 
model oluşturmak mümkün olmaktadır. Oluşturulan bu 
model diğer programlardan performans olarak daha iyi 
çalışmasının yanı sıra aynı zamanda oldukça ucuza 
mal olacaktır.  
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Abstract 
 
In this research, Mg and Mg / Al2O3 composites (1 and 
2 wt.%) were produced by powder metallurgy using hot 
pressing system. The hardness, density and 
microstructure of the samples were evaluated. 
Microstructure characterization reveals that Al2O3 
particles located at grain boundaries. Also, the 
electrochemical corrosion behaviour of the samples at 
room and elevated temperature were investigated in 
0.1 M NaCl solution by potentiodynamic tests. It was 
reported that the corrosion rate of all samples 
increased with increasing test temperature. Also, the 
addition of Al2O3 particles give rise to significant 
decrease in corrosion rate at 40 °C and 60 °C in 
comparison with pure Mg. 
 
Keywords: Mg matrix composites, corrosion, powder 
metallurgy, Al2O3 
 
1. Introduction 
 
Magnesium (Mg) has great potential for automotive and 
aerospace industries due to its low density and high 
specific strength [1]. However, the low wear resistance, 
low mechanical properties and corrosion performance 
of Mg are the most important challenge for usage of Mg 
in industrial applications [2]. To overcome these 
deficiencies, Mg metal matrix composites (Mg-MMCs) 
are produced by researchers in recent years [3]. 
Different reinforcements such as SiC [4], B4C [5], TiC 
[6], Al2O3 [7] and CNT [8] were used for production of 
Mg-MMCs.  
There are different studies on Mg / Al2O3 composites in 
the literature. In one of those studies, Wong et al. have 
investigated the mechanical properties of Mg / Al2O3 
composites by microwave assisted rapid sintering [7]. 
Prasad et al. have studied the hot workability and 
deformation mechanisms of Mg/nano-Al2O3 composites 
via powder metallurgy [9]. Hassan et al. have produced 
Mg-MMCs reinforced with nanosize Al2O3 and 
investigated the physical and mechanical properties of 
the composites. It was reported that the addition of 
nano-Al2O3 particles lead to improvement in hardness, 
yield strength, ultimate tensile strength [10]. Hassan et 
al. have evaluated the effect of particulate size of Al2O3 
on mechanical behaviour of elemental Mg. It was 
reported that nanosize particles was found to be most 
effective for hardness, strength and ductility [11]. Sing 
et al. have examined the sliding wear behaviour of Mg / 
Al2O3 composites by stir casting [12]. According to 
literature studies, it is concluded the mechanical 
properties and wear performance of Mg / Al2O3 
composites were investigated in detail. However, no 
study was detected on electrochemical corrosion 

behaviour at elevated temperatures of Mg/nano-Al2O3 
composites. 
The goal of this study is to investigate the 
microstructure, hardness, density and electrochemical 
corrosion behaviour of the Mg and Mg / Al2O3 
composites. The samples were produced by powder 
metallurgy. The electrochemical corrosion behaviour of 
the samples was investigated in 0.1 M NaCl solution by 
potentiodynamic tests. 
 
2. Experimental Procedure 
 
Pure Mg (~100 µm) and Al2O3 (~100nm) powders were 
used for production of composites. The powders were 
mixed by Turbulamixer for 3 hours to obtain 
homogenous distribution. Pure Mg and Mg/Al2O3 (1 and 
2wt.%) composites were produced using hot pressing 
machine. The powders were pressed at 600 °C under 
50 MPa. In order to measure the actual density of the 
samples, Radwag electronic balance was used.  
Microstructure characterization of the samples was 
performed by Scanning Electron Microscope (SEM, 
Carl Zeiss Ultra Plus) equipped with an energy 
dispersive spectrometer (EDS, Bruker X Flash 6/10). 
Also, phase analyses were performed using XRD 
device (Rigaku Ultima IV).  
To investigate the electrochemical corrosion 
performance of the samples, potentiodynamic 
polarization measurement was performed in 0.1 M 
NaCl solution by using Parstat 4000 model 
potentiostat/galvanostat. Ag/AgCl2 electrode was used 
as reference electrode. The interval of – 500 mV and 
500 mV was used versus open circuit potentials (OPC). 
Scanning rate was determined as 1 mV/s. The 
electrochemical tests were performed at 20°C, 40°C 
and 60°C, respectively. Figure 1 shows the corrosion 
test setup. 
 

 

Figure 1. Corrosion test setup 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

687



3. Results and Discussion 
 
3.1. Hardness and density results 
 
The density and hardness values of the samples were 
given in Table 1. It is seen that pure Mg has the highest 
relative density (99.5%). The relative density values of 
the samples decreased with increasing Al2O3 content. 
However, the samples have close density values. The 
addition of nano-Al2O3 particles leads to significant 
increase in hardness. The hardness increment for Mg / 
1Al2O3 and Mg / 2Al2O3 is 12.5% and 22.5%, 
respectively. The increase in hardness can be related 
to the presence harder Al2O3 particles, which results in 
constraint to localized matrix deformation [7]. 
 
Table 1. Density and hardness values of the samples 
 
Materials Theoretical 

density 
(g/cm3) 

Actual 
density 
(g/cm3) 

Relative 
density 

(%) 

Hardness 

(HV1) 

Mg 1.738 1.730 99.5 36.0±1.1 
Mg/1Al2O3 1.759 1.741 98.9 40.5±1.7 
Mg/2Al2O3 1.782 1.746 97.9 44.1±1.5 
 
 
3.2. Microstructure characterization 
 
Figure 2 shows the SEM micrographs of the samples. 
From the images, macro and micro porosity was not 
observed for the samples. It is seen that Al2O3 particles 
are located at the grain boundaries of the matrix for 
composite materials. It is also observed that the nano- 
Al2O3 particles tend to agglomerate. 
 
Figure 3 displays the EDX analysis of Mg / 2Al2O3 
composite. The significant amount of Mg was detected 
for the analysis of point 1. This belongs to pure Mg 
matrix with low oxidation. For the analysis of point 2, 
significant amount of Al (50.74%) and O (47.91%) was 
detected. This is verified the presence of Al2O3 particles 
for the composite materials. 
  

 
Figure 2. The SEM images of the samples a) pure Mg, 

b) Mg / 1Al2O3 and c) Mg / 2Al2O3 
 

 
Figure 3. EDX analysis of the Mg / 2Al2O3 composite 
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Figure 4 shows the XRD patterns of the specimens. 
Only Mg peaks were detected for pure Mg (Fig 4.a). For 
the Mg / 2Al2O3 composite, both Mg and Al2O3 peaks 
were observed. It can be said that there are no 
intermetallic phases and oxides in the structure of the 
samples. 

 

 
 

Figure 4. XRD patterns of the samples a) pure Mg, b) 
Mg / 1Al2O3 and c) Mg / 2Al2O3 

 
3.3. Corrosion test results 
 
Figure 5 shows the potentiodynamic polarization curves 
of the samples at different temperatures. The corrosion 
results of the samples are given in Table 2. The 
corrosion rate of the samples was calculated using 
equation 1 [13]: 

Corrosion rate (mm/year) = λ. icorr. (E.W.) / d            (1) 

Where; 
λ=3.27×10−3 (mm.g) / (mA.cm.year) is a metric 
conversion factor 
icorr= Corrosion rate (mA) 
E.W=Equivalent Weight 
d=Density (g/cm3) 
 
From the Table 2, pure Mg has the best corrosion 
performance among the samples. However, the CR of 
the pure Mg close to the composite materials. It is clear 
that the CR values of all samples significantly increased 
with increasing test temperature. The addition of nano-
Al2O3 particles give rise to significant increase in 
corrosion resistance especially for elevated 
temperatures. 

 
Figure 5. Potentiodynamic curves of the samples a) 20 

°C, b) 40 °C and c) 60 °C 
 

Table 2. The corrosion results of the specimens 
 

Materials Ecorr (V) icorr  (µA) C.R. 
(mm/year) 

Mg - 20 ºC -1.021 90.1 1.16 
Mg - 40 ºC -1.073 457.3 5.92 
Mg - 60 ºC -1.132 1100.2 14.27 

Mg / 1Al2O3 - 20 ºC -1.004 105.6 1.28 
Mg / 1Al2O3 - 40 ºC -1.049 345.3 4.36 
Mg / 1Al2O3 - 60 ºC -1.118 721.1 9.23 
Mg / 2Al2O3 - 20 ºC -1.013 100.8 1.27 
Mg / 2Al2O3 - 40 ºC -1.064 264.5 3.31 
Mg / 2Al2O3 - 60 ºC -1.081 538.9 6.76 
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Figure 6 shows the OM images of the samples after the 
corrosion tests at different temperatures. It is clear that 
the area of corrosion products (dark area) for Mg/ 
2Al2O3 at 20 °C is higher than pure Mg. However, Mg/ 
2Al2O3 composite has the lower area with corrosion 
products at 60 °C in comparison with pure Mg. It is also 
observed that the increase in test temperature 
significantly deteriorates the corrosion performance of 
the all samples. 

Figure 6. Optical micrographs of the corroded samples, 
a) pure Mg, b) Mg / 2Al2O3 at 20 °C, c) pure Mg, d) Mg /

2Al2O3 at 60 °C 

4. Conclusions

In this study, Mg and Mg / Al2O3 nanocomposites (1 
and 2 wt. %) were successfully fabricated by powder 
metallurgy using hot pressing. The addition of Al2O3 
particles leads to considerable increase in hardness. 
Microstructure characterization shows that Al2O3 
particles are tend to agglomerate. For room 
temperature, the addition of Al2O3 deteriorates the 
corrosion performance of pure Mg. However, for 
elevated temperatures (40 °C and 60 °C), the corrosion 
rate of the samples decreased with increasing Al2O3 
content. 
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Özet 

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemi ile Ti6Al4V 
alaşımları üretilerek karakterize edilmiştir. Çalışma 
kapsamında matris malzemesi sünger titanyum ve gaz 
atomize titanyum tozlarının içerisine master alaşım olan 
60Al/40V bileşimindeki toz malzeme belirlenen 
oranlarda karıştırıldıktan sonra mekanik alaşımlama 
yapılmıştır. Mekanik alaşımlama işlemi öğütme 
cihazında 20:1 bilya/toz oranı kullanılarak 30 dakika 
süre ile gerçekleştirilmiştir. Öğütülen tozlar 630 MPa 
basınç altında soğuk preslenmiştir. Üretilen numuneler 
1200 °C’de 2 saat atmosfer (argon) kontrollü fırında 
sinterlenmiştir. Sinterlenen numuneler fırın ortamında 
oda sıcaklığına soğutulmuştur. Karakterizasyon 
çalışmalarında optik mikroskop, tarama elektron 
mikroskobu (SEM) ve transmisyon elektron mikroskobu 
(TEM) kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
başlangıç toz şekilleri farklı olsa da her iki alaşımında 
mikro yapılarının benzer olduğu gözlenmiştir. 
Alaşımların mikro yapıları incelendiğinde özellikle tane 
sınırları boyunca α titanyum fazı, tane içlerinde ise ince 
sütunsal halde α titanyum ve β titanyum fazları 
görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Titanyum alaşımları, toz metalürjisi, 

mikro yapı. 

Abstract 

In this study, Ti6Al4V alloys are produced and 
characterized by powder metallurgy method. Within the 
scope of the study, the sponge titanium and gas 
atomized matrix materials were mixed with the powder 
material in the composition of 60Al/40V, which is the 
master alloy, and the mechanical alloying was 
performed. Mechanical alloying processes were carried 
using a 20:1 ball/powder ratio for 30 minutes in the 
milling device. The milled powders were cold-pressed 
under 630 MPa pressure. Compressed samples were 
sintered at 1200 °C for 2 hours under argon 
atmosphere. Composite powder materials were 
characterized by using optic and scanning electron 
microscopy (SEM) and transmission electron 
microscopy (TEM). As a result of the studies, it was 
observed that the microstructures of both alloys were 
similar although the initial powder forms were different. 
When the microstructures of the alloys were examined, 
α titanium phase was seen along the grain boundaries, 
and α titanium and β titanium phases were seen in thin 
columnar form. 

Keywords: Titanium alloys, powder metallurgy, 

microstructure. 

1. Giriş

Doğada rutile ve ilmenit formunda bulunan titanyumun 
saf olarak elde edilmesinde hala zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Bu nedenle günümüzde Kroll 
prosesi ile titanyum üretimi gerçekleştirilmeye devam 
edilmektedir. Bu proses sonrasında titanyum ve 
titanyum alaşımlarının hammaddesi ve gözenekli bir 
yapıya sahip olan sünger titanyum elde edilmektedir [1-
2]. Titanyum alaşımları yüksek maliyetine rağmen orta 
seviyedeki elastisite modülü, yüksek yorulma direnci, 
yüksek korozyon direnci ve düşük özgül ağırlığı nedeni 
ile günümüzde kullanımı her geçen gün artmaktadır [3-
5]. Titanyum, birden fazla kristalografik yapıda bulunan 
allotropik bir elementtir. Oda sıcaklığında, Ti α (alfa) 
fazı hegzagonal sıkı paket (HSP) yapıya sahiptir. Bu 
yapı 882,5 °C’de β (beta) fazına hacim merkezli kübik 
(HMK) yapıya dönüşür [6].  α HSP ve β HMK fazları 
arasındaki dönüşüm sıcaklığı, titanyuma ilave edilen 
alaşım elementleri ile daha hassas ve kontrol edilebilir 
hale gelmektedir. Bu nedenle de genellikle alaşım 
olarak kullanımları tercih edilmektedir. Daha önce 
yapılan çalışmalarda titanyum alaşımları arasında α ve 
β  fazlarıyla, ince mikro yapılı Ti6Al4V alaşımlarının 
yüksek dayanımı, yüksek kırılma tokluğu ve yüksek 
sıcaklıklarda deforme edilebilirliklerinden dolayı iyi bir 
matris elemanı olduğu belirtilmektedir [7,8]. Bu 
alaşımların üretiminde en yaygın kullanılan yöntemlerin 
başında toz metalürjisi gelmektedir. Bu yöntem; işlem 
aşamalarını azaltma ve karmaşık şekilli parçaların 
üretimine imkan sağlamaktadır [5]. Bu çalışmada, 
matris malzemesi olarak maliyet açısından çok daha 
ekonomik olan sünger titanyum ile gaz atomize 
titanyum tozları kullanılarak toz metalürjisi yöntemi ile 
üretilen Ti6Al4V alaşımlarının karakterizasyonu 
incelenmiştir. 

2. Malzeme ve Metot

Deneysel çalışmalarda, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesi bünyesinde bulunan Szegvari tipi atritörde 
kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak kullanılan 
sünger titanyum (İngiltere), gaz atomize (GA) titanyum 
tozu (TLS, Technique GmbH, -45μm) ve öğütme 
elemanı olarak kullanılan 10 mm çapındaki çelik bilyalar 
ise Ortadoğu Rulman Sanayinden temin edilmiştir. 20:1 
bilya/toz oranı, işlem kontrol kimyasalı olarak etanol 
kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak sünger titanyum 
ve gaz atomize titanyum tozlarının içerisine master 
alaşım olan 60Al/40V bileşimindeki toz malzeme 
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belirlenen oranlarda karıştırıldıktan sonra mekanik 
alaşımlama yapılarak titanyum alaşımı (Ti6Al4V) toz 
karışımı malzeme üretilmiştir. Üretilen toz karışımı daha 
sonra soğuk preslenerek (630 MPa) atmosfer kontrollü 
vakum ortamında 1200 °C’de 2 saat sinterlenmiştir. 
Karakterizasyon çalışmalarında, Gazi Üniversitesi 
Teknik Eğitim Fakültesi Malzeme Bilimi laboratuvarında 
bulunan Prior marka optik mikroskop, Fraunhofer 
Enstitüsünde (Almanya) JEOL 2010 marka analitik 
transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ve LEO marka 

438 Vp ve 1530 Gemini modeli tarama elektron 
mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. 

 
3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Şekil 1’de titanyum alaşımı kompozit toz malzeme 
üretiminde matris malzemesi olarak kullanılan sünger 
titanyum, gaz atomize titanyum ve master alaşım olan 
60Al/40V bileşimindeki toz malzemenin optik mikroskop 
görüntüleri verilmektedir. 

 
 

Optik SEM 

  

  

  
 
Şekil 1. Matris malzemesi olarak kullanılan sünger titanyum (a), gaz atomize titanyum (b) ve master alaşım olan 
60Al/40V bileşimindeki toz malzemenin (c) optik mikroskop ve tarama elektron mikroskop  (SEM) görüntüsü. 
 
Şekil 1.a’da verilen sünger titanyuma ait optik 
mikroskop görüntüleri incelendiğinde, tozların iri 
tane yapısına sahip, karmaşık şekilli ve dentritik 
yapılı olduğu, SEM görüntüsünde ise sünger 
titanyumun toz yüzeylerinin pürüzlü olduğu, 
yuvarlağımsı, silindirik şekilli ve iri toz tanelerinden 
oluştuğu görülmektedir. Şekil 1.b’de verilen gaz 
atomize (GA) titanyum tozunun optik mikroskop 
görüntüsünde, tozların sünek ve küresel şekilli 
oldukları ve içlerinde boşluk bulunmadığı 
görülmektedir. SEM görüntüsünde ise toz 
yüzeylerinin düzgün ve pürüzsüz olduğu;  aynı 
zamanda iri toz tanelerinin etrafında küçük uydu 

tozların varlığı dikkati çekmektedir. Yine Şekil 1.c’de 
verilen 60Al/40V master alaşım tozunun optik 
mikroskop görüntüleri incelendiğinde tozların 
iğnemsi ve karmaşık şekilli olduğu görülmektedir. 
SEM görüntüsünde ise toz tanelerinin karmaşık 
şekilli oldukları daha net olarak izlenmektedir. Bu 
tozlar oldukça keskin köşeli, toz yüzeyleri girintili-
çıkıntılı ve pürüzlüdür. 
 
30 dakika mekanik alaşımlanan ve 1200 °C’de 2 
saat sinterlenen sünger titanyum+60Al/40V 
(Ti6Al4V) alaşımının karakterizasyon incelemeleri 
Şekil 2’de verilmektedir. 
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Şekil 2. 30 dakika mekanik alaşımlanan ve 1200 °C’de 2 saat sinterlenen sünger titanyum + 60Al/40V (Ti6Al4V) 
alaşımının karakterizasyon incelemeleri : optik mikro yapısı (a), SEM kırık yüzey görüntüsü (b),TEM seçili alan 
elektron kırınım paterni (c) ve aydınlık alan görüntüsü (d) 

Şekil 2.a’daki toz metalürjisi yöntemiyle üretilen 
Ti6Al4V alaşımının optik mikroskop görüntüsünde 
fırın ortamındaki yavaş soğuma nedeniyle dengeli 
olarak oluşmuş bir yapı gözlenmektedir. Tane 
sınırları boyunca görülen beyaz bölgeler α titanyum 
fazını göstermektedir. Tane içlerinde ise ince 
sütunsal halde α titanyum (beyaz) ve β titanyum 
(siyah) fazları gözlenmektedir. Özellikle tane içi α+β 
fazları lameler (parmak izi şeklinde) şekilde 
görülmektedir. Ayrıca optik mikroyapı görüntüsünde, 
yapıda bulunan gözeneklerde siyah noktalar olarak 
görülmektedir. İnce uzun sütunsal taneli yapı, 
malzeme içerisinde % oksijen miktarının da çok 
düşük olduğunu göstermektedir. Saito [9] yaptığı bir 
çalışmada harmanlama yöntemiyle üretilen Ti6Al4V 
(sünger titanyum+60Al/40V bileşimli master alaşım) 
malzemeleri sinterlediklerinde tabakalı ve eşeksenel 
mikro yapılı optik görüntüler elde etmişlerdir. Aynı 
şekilde Şekil 2.a’da da tabakalı mikro yapının 
oluştuğu görülmektedir. Ayrıca Saito ve arkadaşları 
eşeksenel taneli yapının olmasını; sünger titanyum 
içinde bulunan sodyum klorid parçacıklarının 
sinterlemede porozitelere ve eşeksenel tane 
yapısının oluşmasına neden olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Yine aynı çalışmalarında %1 
oranında (hacim bazında) molibdenin de eşeksenel 
taneli yapı oluşumuna etki ettiğini belirtmektedirler 
[10]. Şekil 2.b’de SEM kırık yüzey görüntüsü 
verilmektedir. Kırık yüzey görüntüsü de optik 
mikroskop görüntüsünü teyit eder niteliktedir. Kırık 
yüzey boyunca görülen deformasyon izleri 
malzemenin sünek modlu bir kırılma davranışı 
gösterdiğini de anlatmaktadır. Şekil 2.c’de verilen 
transmisyon elektron mikroskobu (TEM) seçili alan 
kırınım paterni (z=[001]) görüntüsünde ise hacim 
merkez kübik (HMK) yapılı β fazı görülmektedir. 
Şekil 2.d’de verilen TEM aydınlık alan 

aydınlatmasında β fazı (koyu bölge) gözlenmektedir. 
Şekil 3’de 30 dakika mekanik alaşımlanan gaz 
atomize titanyum+60Al/40V master alaşım tozunun 
1200 °C’de 2 saat sinterlendikten sonra elde edilen 
optik mikroskop görüntüleri verilmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. 30 dakika mekanik alaşımlanan ve 1200 
°C’de 2 saat sinterlenen gaz atomize titanyum 
tozu+60Al/40V (Ti6Al4V) malzeme sisteminin optik 
mikro yapı görüntüsü. 
 
Şekil 3’te verilen optik mikroskop görüntüsü 
incelendiğinde, elde edilen yapının sünger 
titanyum+60Al/40V master alaşım karışımı 
malzemenin mikro yapısıyla benzerlik arz ettiği 
gözlenmektedir. Fırın ortamındaki yavaş ve dengeli 
soğuma nedeniyle mikro yapıda, tane sınırları 
boyunca α titanyum (beyaz) fazın olduğu, tane 
içlerinde ise α fazı (beyaz) + β fazından (siyah) 
oluşan lameler bir yapı olduğu görülmektedir. 
Yapıdaki siyah noktalar ise gözeneklerdir. İnce 
sütunsal tanelerden ise oksijen miktarının çok düşük 
olduğu anlaşılmaktadır. 

c) d) 

a) b) 
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4. Sonuçlar 
 
Toz metalürjisi yöntemi ile üretilen Ti6Al4V 
alaşımlarının karakterizasyonunun incelendiği bu 
çalışma sonunda elde edilen sonuçlar aşağıda 
verilmektedir. 

 Öğütme sonrası tozlar incelendiğinde sünger 
titanyum tozlarının iri taneli, karmaşık şekilli ve 
dentritik yapılı, gaz atomize titanyum tozlarının 
sünek ve küresel şekilli, 60Al/40V master alaşım 
tozlarının ise iğnemsi ve karmaşık şekilli olduğu 
belirlenmiştir.  

 Sinterleme sonrası hem sünger titanyum hem de 
gaz atomize titanyum kullanılarak üretilen 
Ti6Al4V alaşımlarında yavaş soğuma nedeniyle 
dengeli bir yapı elde edilmiştir. Tane sınırları 
boyunca α titanyum fazı, tane içlerinde ise ince 
sütunsal halde α titanyum ve β titanyum fazları 
gözlenmiştir. 
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Özet 
 
Yapılan bu çalışmada, toz metalürjisi ile farklı presleme 
basınçları ile üretilen Fe-%3Si-%2Ni-%0,35Gr 
bileşimine sahip alaşımlarının sabit yük altında aşınma 
davranışları incelenmiştir. Türbüla tipi değirmende 20 
dk karıştırılan tozlar üç farklı (300 MPa, 500 MPa ve 
700 MPa) presleme basıncı kullanılarak preslenmiş ve 
ham numuneler üretilmiştir. Üretilen ham numuneler 
argon gazı atmosferinde, 1200 °C sıcaklıkta 30 dakika 
sinterlenmiştir. Üretilen numuneler, mikro yapı 
incelemeleri, sertlik ve yoğunluk ölçümleri ile 
karakterize edilmiştir. Sinterleme öncesi ve sonrası 
yoğunluk ölçümleri yapılmış ve gözeneklilik oranı 
belirlenmiştir. Aşınma testleri standart pin on disk 
aşınma tipi test cihazında 50 N yük altında 3 farklı 
(1000 m, 2000 m ve 3000 m) kayma mesafesi 
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlarda artan presleme 
basıncı ile yoğunluğun arttığı ve beraberinde gözenek 
oranının azaldığı görülmüştür. Aşınma testleri 
sonucunda en yüksek ağırlık kaybının 500 MPa 
basınçla preslenen alaşımda elde edilirken, en düşük 
ağırlık kaybının 700 MPa basınçla preslenen alaşımda 
elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Düşük karbonlu çelik, presleme, 

aşınma, gözeneklilik.  

 
Abstract 
 
In this study, was investigated the wear behavior of 
alloys with Fe - 3%Si - 2%Ni -% 0.35 Gr composition 
produced by different pressing pressures with powder 
metallurgy. The powders were mixed for 20 minutes in 
the turbine type mill, green compacts were produced 
that pressed using three different pressing pressures 
(300 MPa, 500 MPa and 700 MPa). The produced 
green compacts were sintered in argon gas 
atmosphere, at 1200 °C temperature for 30 min. The 
produced samples were characterized by 
microstructure analysis, hardness and density 
measurements. The density measurements were made 
before and after sintering and the porosity rate was 
determined. The wear tests were made on the standard 
pin-on-disc wear machine, at 3 different (1000 m, 2000 
m and 3000 m) sliding distances and under 50 N load. 
In the results, it was observed that the porosity 
decreases and the density increased with the 
increasing pressing pressure. As a result of the wear 
tests, the highest weight loss was obtained in the 
pressed alloy with 500 MPa pressure, while the lowest 

weight loss was obtained in the pressed alloy with 700 
MPa pressure. 
 
Keywords: Low alloys steels, pressing, wear, porosity 

 

1. Giriş 
 
Nikel (Ni) ve Mangan (Mn) ilaveli toz metal (TM) 
çeliklerinin mikro yapılarında genel olarak görülen Ni-
zengin ferrit ve martensit gibi fazlar, bu çeliklerinin 
mekanik özelliklerinin geliştirilmesine katkı 
sağlamaktadır. Östenit stabilizatörü olan Ni ve Mn 
alaşım elemanları olarak sertleşebilirliği önemli ölçüde 
artırmaktadır [1,2]. Bununla birlikte, Silisyum’un (Si) iyi 
bir ferrit stabilizatörü olduğu ve ferritte katı bir çözelti 
kuvvetlendirici etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 
Silisyum elementi düşük alaşımlı çeliklerde, iyi 
güçlendirme ve Ni ve Mo’ya göre ucuz olmasından 
dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır [3]. Ni ilave edilen 
TM çeliklerin mikro yapılarındaki zengin Ni’ce zengin 
ferrit ve martenzit gibi fazlar TM çeliklerin mekanik 
özelliklerine katkı sağlamaktadır [4]. 
 
TM çeliklerin aşınma davranışlarını, mikro yapı, sertlik, 
kimyasal bileşim, yoğunluk ve gözeneklilik oranı gibi 
özellikler etkilemektedir [5].   Genellikle TM çeliklerin 
aşınma direncinin artırılması için yüksek yoğunluk 
istenmektedir. Aşınma özelliklerinin iyileştirilmesinde en 
yaygın yöntem alaşım elementleri kullanmaktadır.  
Tekeli vd. [4], 3Si2Ni ve 3Si2Mn alaşımlarına farklı 
miktarlarda grafit miktarının alaşımına davranışları 
üzerine etkisini incelmişlerdir. Mn içeren alaşımlarda 
yüzeyde meydana gelen kırılmalar nedeniyle aşınma 
direncinin azaldığını, Ni ilave edilen alaşımlarda ise 
daha iyi aşınma direnci olduğunu ve aşınmanın ise 
yüzeyde plastik deformasyon ile gerçekleştiğini 
belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Dhanasekaran ve 
Gnanamoorthy [6] matris içerisinde artan sert ve 
kırılgan fazların varlığının alaşımın tokluğunu azalttığını 
ve nedenle aşınma direncinin de zayıfladığını 
belirtmişlerdir. TM çeliklerin gözeneklilik oranı aşınma 
davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Simchi ve 
Danninger [5], yaptıkları bir çalışmada farklı gözenek 
oranına sahip TM çeliklerin aşınma davranışlarını 
incelemiş ve TM çeliklerin aşınma mekanizmalarının 
dövme çeliklerle benzer olduğunu belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte yüzeydeki gözeneklerin aşınma 
oranında önemli bir etkisinin olduğunu da 
belirtmişlerdir.  
 
Yapılan bu çalışmada, TM yöntemi ile üretilen FeSiNiGr 
alaşımı farklı presleme basıncı ile üretilmiştir. Üretilen 
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TM çelik alaşımlarında, farklı presleme basınçlarının 
mikro yapı, yoğunluk, sertlik ve sabit yük altında 
aşınma davranışına etkisinin belirlenmesi 
hedeflenmiştir.  
     

2. Malzeme ve Metot 
 
Yapılan bu çalışmada, ortalama toz boyutu 40 µm %99 
saflıkta demir (Fe), ortalama 400 mesh %99,8 saflıkta 
Nikel (Ni), 325 mesh %99,5 saflıkta silisyum (Si) ve 
ortalama toz boyutunun 41 µm %99 saflıkta grafit 
kullanılmıştır. Üretilen TM çeliklerin kimyasal bileşimi 
Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Üretilen TM çeliklerin kimyasal bileşimi 
 

Element Si Ni Gr Fe 

% ağ. 3 2 0,35 Kalan 

 
Çizelge 1’de verilen kimyasal bileşime göre hazırlanan 
tozlar, türbüla tipi toz karıştırma cihazında 4/1 
karıştırma kabı/toz oranı kullanılarak 20 dakika süre ile 
karıştırılıştır. Karıştırma işlemi ile hazırlanan tozlar 
paslanmaz çelik kalıp ile 3 farklı presleme 
basınçlarında (300 MPa, 500 MPa ve 700 MPa) 
preslenmiş ve ham numuneler üretilmiştir. Üretilen ham 
numuneler atmosfer kontrollü fırında argon gazı 
atmosferinde 5 °C/dk ısıtma hızı kullanılarak 1200 °C 
sıcaklıkta 30 dakika süre ile sinterlenmiş ve 4 °C/dk 
soğutma hızı kullanılarak fırın ortamında oda 
sıcaklığına kadar soğutulmuştur. Üretilen numunelerde 
sinterleme öncesi ve sonrası yoğunluk ölçümleri ve 
sinterleme sonrası sertlik ölçümleri ile karakterize 
edilmiştir. Üretilen numuneler standart metalografik 
işlemler ile hazırlanmış ve %3’lük nital dağlayıcı ile 10-
15 saniye dağlanmıştır. Dağlanan numuneler mikro 
yapı çalışmalarında Jeol JSM 6060 marka Taramalı 
Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Üretilen 
numunelerin sertlik ölçümleri Shimadzu HMV marka 
test cihazında HV0,2 olarak ölçülmüştür. Sertlik 
ölçümleri her numunede 5 ölçüm noktasından alınmış 
ve ortalama değer hesaplanmıştır. Aşınma testleri 
standart pin on disk aşınma test cihazında 50 N yük 
altında 3 faklı (1000 m, 2000 m ve 3000 m) kayma 
mesafesi kullanılmıştır. Aşınma testleri sonrasında 
ağırlık kaybı aşınma oranı ve sürtünme katsayıları ile 
incelenmiştir. Aşınma oranı Eşitlik 1’de verilen bağıntı 
ile hesaplanıştır. 
 
Wa = ∆m/(M.s.р) (1) 
 
Burada Wa aşınma oranı,  ∆m aşınma testi sonrasında 
elde edilen ağırlık kaybı (g), M testlerde kullanılan yük 
(N), s kayma mesafesi (m) ve ρ aşınma numunesinin 
yoğunluğudur (gr/cm

3
). Aşınma testi sonrası aşınmış 

yüzey SEM görüntüleri incelenerek, aktif aşınma 
mekanizmaları belirlenmeye çalışılmıştır.  
 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışmalar 
 
Farklı presleme basınçlarında üretilen TM çeliklerin 
mikro yapı SEM görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. 
 

 

 
 

Şekil 1. Farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çeliklerin mikro yapı SEM görüntüleri a) 300 MPa, b) 
500 MPa ve C) 700 MPa 
 
Şekil 1’de verilen farklı presleme basınçlarında üretilen 
TM çeliklerin mikro yapı SEM görüntüleri 
incelendiğinde, tüm presleme basınçlarında yapının 
ferrit ve perlit fazlarından oluştuğu anlaşılmaktadır. Tüm 
presleme basınçlarında geniş perlit yapılı alanlar ile 
birlikte özellikle tane sınırlarında perlitik dönüşümlerin 
oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte artan presleme 
basıncıyla bu alanların genişlediği görülmektedir. Bu 
durum toz karıştırma esnasında ilave edilen grafit (C) 
tozlarının demir (Fe) tozları yüzeyine sıvanmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca sinterleme 
esnasında tane sınırlarında C çözünerek perlit 
dönüşümüne neden olmaktadır. Mikro yapıda geniş 
perlitik alanlar içerisinde farklı alanların olduğu 
görülmektedir. Bu alanlar Ni’ce zengin bölgeler olduğu 
düşünülmektedir. Daha önce Tekeli vd. [4] tarafından 
yapılan benzer bir çalışmada perlitik yapı içerisinde 
çözünmemiş Ni’ce zengin bölgelerin olduğunu, bunun 
nedeninin ise Ni difüzyon hızının düşük olmasından ve 
1100 °C-1250 °C sıcaklıklarda Ni’nin sınırlı 
çözünmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Ayrıca 
mikro yapıda artan presleme basıncı ile gözenek 
oranında azalmanın olduğu net bir şekilde 
anlaşılmaktadır.  
 
Şekil 2.a’da verilen farkı presleme basınçlarında 
üretilen TM çeliklerin yoğunluk değişimi incelendiğinde, 
artan presleme basıncı ile hem sinterleme öncesi hem 
de sinterleme sonrası yoğunluklarının artığı 
görülmektedir. Sinterleme sonrası en yüksek yoğunluk 
700 MPa basınç altında preslenen numunede 6,949 
gr/cm

3
 olarak ede edilirken en düşük yoğunluk 300 MPa 

basınçla sinterlenen numunede 6,648 gr/cm
3
 olarak 

elde edilmiştir. Benzer şekilde sinterleme öncesinde de 
en yüksek yoğunluk 700 MPa basınçla sinterlenen 
numunede 6,887 gr/cm

3
 olarak elde edilirken en düşük 

yoğunluk 300 MPa basınçla sinterlenen numunede 
6,578 gr/cm

3
 olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

beklenen bir durumdur. Artan sıkıştırma basıncı ile 
daha kompakt hale gelen numunelerin yapısında 
küçülen gözenekler sinterleme esnasında tanelerin 
birbiri arasındaki daha iyi difüzyonu ile kapanmaktadır. 
Bu durum Şekil 2.b’de verilen gözenek oranı 
sonuçlarından açıkça anlaşılmaktadır.  
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Şekil 2. Farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çeliklerin a) yoğunluk ve b) gözeneklilik oranı 
 
Şekil 2.b’de verilen gözenek oranı sonuçları 
incelendiğinde en yüksek gözenek oranının 300 MPa 
basınçta preslenen ve sinterlenmeyen numunede 
%14,5 olarak elde edilirken sinterlenen aynı numunede 
ise gözenek oranı ise % 13,5 olarak elde edilmiştir. 
Benzer şekilde en düşük gözenek oranı 700 MPa 
basınç altında sinterlenen numunede elde edilmiştir. 
Artan presleme basıncı gözenek oranının azaldığı 
anlaşılmaktadır. Ancak yine gözenek oranı 
sonuçlarından anlaşılacağı gibi 300 MPa basınçla 
preslenen numunede sinterleme sonrası, sinterleme 
öncesine göre, gözenek oranında yaklaşık %1’lik bir 
azalma olurken, presleme basıncı 700 MPa’ya çıkması 
ile yaklaşık % 0,8’lik bir azalma olduğu görülmektedir. 
Bu durum sinterleme esnasında gözeneklerde kalan 
gazın yapıdan ayrılamamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda 
presleme basıncının artması ile gözenek oranının belirli 
bir orana kadar azaldığı ve buna bağlı olarak 
yoğunluğun arttığı, ancak daha fazla artan presleme 
basıncı ile yapıdaki gözeneklerin yoğunlaşmaya karşı 
direncinin arttığı belirtilmiştir [7,8]. 
 
Şekil 3’te verilen farklı presleme basınçlarında üretilen 
TM çeliklerin sertlik sonuçları incelendiğinde artan 
presleme basıncı ile sertlik değerlerinin arttığı 
görülmektedir. En yüksek sertlik değeri 700 MPa 
basınçla preslenen TM çelikte 254 HV elde edilirken, en 
düşük sertlik 300 MPa basınçla preslenen TM çelikte 
elde edilmiştir. Presleme basıncının artması ile sertliğin 
artması sıkıştırma esnasında meydana gelen 
deformasyon etkisi ile birlikte yapıdaki görenek oranının 
azalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Toz 
metalürjisi yöntemi ile üretilen parçaların mekanik 
özellikleri gözenek oranı ile ilişkilidir. Yapıda oluşan 
gözenekler gerilimin yoğunlaştığı merkezler olarak 
davranırken dislokasyonların ilerlemesine de katkı 

sağlamaktadır [8]. Bununla birlikte presleme basıncının 
artması ile yapıda bölgesel olarak artan perlitik yapının 
sertliğin artmasının diğer bir nedenidir. Farklı presleme 
basınçları ile üretilen TM çeliklerin sabit yük altında 
ağırlık kaybı ve aşınma oranı Şekil 4’de verilmiştir. 

 

 
 
Şekil 3. Farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çeliklerin sertlik sonucu 
 

 
 

Şekil 4. Farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çeliklerin ağırlık kaybı ve aşınma oranı sonuçları 
 
Şekil 4’te verilen farklı presleme basınçlarında üretilen 
TM çeliklerin ağırlık kaybı sonuçları incelendiğinde, 
bütün basınçlarda artan kayma mesafesi ile ağırlık 
kaybının arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 700 MPa 
basınçla üretilen TM çelik numunede en düşük ağırlık 
kaybının olduğu görülmektedir. Şekil 3’te verilen sertlik 
sonuçları bu durumu desteklemektedir. Ancak 300 MPa 
ve 500 MPa basınçla üretilen TM çeliklerin ağırlık kaybı 
sonuçları sertlik sonuçları ile uyum sağlamamaktadır. 
Ağırlık kaybı sonuçlarından beklenen 500 MPa basınç 
altında üretilen TM çelik numunede, 300 MPa üretilen 
TM çelik numuneden daha düşük olması 
beklenmektedir. Bu durum yapıdaki gözenek oranından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Tribolojik sistemden 
uzaklaşamayan aşınma parçacıklarının, hem sertliğin 
düşük olmasından hem de gözeneklerin fazla 
olmasından dolayı tekrardan malzemeye 
yapışmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Dubrujeaured vd. [9], yaptıkları bir çalışmada gözenek 
boyutunun sinterlenmiş çeliklerin aşınma 
performanslarında önemli bir parametre olduğunu 
belirtmişlerdir. Yine Şekil 4’te verilen aşınma oranı 
sonuçları bu durumu desteklemektedir. Bütün 
numunelerde aşınma testi başlarında artan aşınma 
oranları, 500 MPa basınçta üretilen TM çelik numunde 
2000 m kayma mesafesinden sonra azaldığı 
görülmektedir. Benzer şekilde 300 MPa basınçla 
üretilen numunede ise 2000 m kayma mesafesinden 
sonra daha yatay bir konumda olduğu görülmektedir. 
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Bu durum daha önce yapılan bir çalışmada gözenek 
oranı daha yüksek olan sinterlenmiş demirde aşınma 
oranının düşük olduğunu, bunun nedeninin ise aşınma 
esnasında oluşan metalik atıkları daha kolay tutan 
yüzeydeki mevcut büyük gözeneklerin olduğunu 
belirtilmektedir [5]. Farklı presleme basınçları ile 
üretilen TM çeliklerin sabit yük altında sürtünme 
katsayıları Şekil 5’te verilmiştir.    
 

 
 

Şekil 5. Farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çeliklerin sürtünme katsayıları 
 
Şekil 5’te verilen farklı presleme basınçlarında üretilen 
TM çelik numunelerin sürtünme katsayıları 
incelendiğinde, bütün numunelerde genel olarak, artan 
kayma mesafesi ile artma yönünde olduğu görülürken, 
700 MPa basınçla üretilen TM çelik numunede ise 2000 
m kayma mesafesinden sonra sürtünme katsayısında 
azalma olduğu görülmektedir. Bu durum 700 MPa 
basınçla üretilen TM çelik numunenin hem sertliğinin 
yüksek olması hem de gözenek oranının düşük 
olmasından kaynaklanmaktadır. Aşınma testleri 
esnasında daha sert parçaların sürtünme katsayısının 
düşük olması kabul gören bir metalürjik kuraldır. 300 
MPa ve 500 MPa basınçla üretile TM çelik 
numunelerde sürtünme katsayısında sürekli bir artış 
olmaktadır. Ancak 2000 m kayma mesafesinden sonra 
500 MPa basınçla üretilen TM çelikte sürtünme 
katsayısının daha düzlemsel bir hale geldiği 
görülmektedir. Bu durum aşınma esnasında plastik 
deformasyona uğrayarak kopan sert aşınma 
parçacıklarının yüzeye tekrardan yapışarak sürtünme 
temas alanının azaltmasından kaynaklanmaktadır. 
Sürtünme katsayılarından genel olarak sertlik sonuçları 
ile uyumlu olması beklenmektedir. Elde edilen sonuçlar 
bu durumu desteklememektedir. Daha önce yapılan bir 
çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Simchi ve 
Danninger [5], sinterlenmiş çelliklerde gözenek oranın 
artması ile sürtünme katsayısının azaldığını 
belirtmişlerdir. Farklı presleme basınçları ile üretilen TM 
çeliklerin sabit yük altında aşınma yüzeyi SEM 
görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir. 
 
Şekil 6’da farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çelik numunelerin aşınma yüzey SEM görüntüleri 
incelendiğinde, kayma yönü boyunca deformasyon 
izleri açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca en yüksek 
ağırlık kaybının elde edildiği (500 MPa) numune 
aşınma yüzeyinde yüzeyde meydana gelen hasarın 
diğer numunelere göre daha belirgin olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durum hem Şekil 4. Ağırlık kaybı 
aşınma oranı sonuçları hem de Şekil 5. Sürtünme 
katsayısı sonuçlarını desteklemektedir. 

 

 

 
 

Şekil 6. Farklı presleme basınçlarında üretilen TM 
çeliklerin aşınma yüzeyi SEM görüntüleri 
 
ağırlık kaybının en yüksek olduğu (500 MPa) 
numunede katmanlı aşınma mekanizmasının baskın 
olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca artan sertlikle birlikte 
daha pürüzsüz aşınma yüzeyine sahip olana 700 MPa 
basınçla üretilen TM çelik numunede ise aşınma yönü 
boyunca daha ince plastik deformasyon izleri 
görülmektedir. Tekeli vd. [4] yaptıkları benzer bir 
çalışmada Ni ilave edilmiş TM çeliklerde katmanlı 
aşınma mekanizmasının daha baskın olduğunu bunun 
nedeninin ise düşük miktarda perlit ve düşük sertlikten 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bunula birlikte sertliği ve 
perlit miktarı artan Ni ilaveli TM çeliklerde ise daha 
düşük aşınma oranın sahip pürüzsüz aşınma yüzeyinin 
oluştuğunu belirtmişlerdir. Şekil 6.a’da ise azda olsa 
katmanlı aşınma mekanizmasının olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durum daha önce yapılan bir 
çalışmada yüzeyde ve yüzeyin hemen altında bulunan 
gözeneklerin gerilme dağılımı ve metal 
deformasyonunda farklılık gösterdiğinden numunelerde 
oluşan deformasyonlarında farklılık gösterebileceğini 
belirtmişlerdir [4]. 
 

4. Sonuçlar 
 

Farklı presleme basınçları ile üretilen Fe3Si2Ni0,35Gr 
alaşımlı TM çelik malzemelerin sabit yük altındaki 
aşınma davranışının incelendiği bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Yapılan çalışmada sinterleme sonrası yapıda perlit 
dönüşümünün olduğu görülmüştür. Perlit dönüşümünün 
bölgesel olmakla birlikte tane sınırlarında olduğu 
görülmüştür. Artan presleme basıncı daha geniş 
bölgesel perlit dönüşümü olduğu görülmüştür. 

 Artan presleme basıncı ile hem sinterleme öncesi 
hem de sinterleme sonrası yoğunlukların arttığı 
belirlenmiştir. Ayrıca artan presleme basıncı ile 
gözenek oranının azaldığı belirlenmiştir.  

 Artan presleme basıncı ile TM çelik alaşımlarının 
sertlikleri arttığı belirlenmiştir. En yüksek sertlik 700 
MPa basınçla preslenen TM çelik alaşımında elde 
edilmiştir. 

 Aşınma testlerinde en düşük ağırlık kaybı 700 MPa 
presleme basıncı ile üretilen TM çelik alaşımında elde 
edilmiştir. En yüksek ağırlık kaybı ise 500 MPa 
presleme basıncı ile üretilen TM çelik alaşımında elde 
edilmiştir.  
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 Aşınma testleri sonucunda en düşük sürtünme 
katsayısı 700 MPa basınçla üretilen TM çelik 
alaşımında elde edilmiştir. En yüksek sürtünme 
katsayısı ise 500 MPa basınçla preslenen TM çelik 
alaşımında elde edilmiştir.  
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Abstract
 
Severe plastic deformation techniques is a process 
used to achieve a big changes in grain size by utilizing 
hydraustatic pressure in which the material imposed to 
high strain with small changes in dimensions to 
produce material with fine grains which increase 
mechanical properties of material . Equal channel 
angular pressing is one of these processes which is 
used in this study to investigate the effect of die angle 
and velocity on the stress distribution of the aluminum 
alloy 7075 to produce bar with sqa re  r     e ti n     
  r   r  ra    e  a  n  eri a  ana   i  t   i   ate 
t e  r  e        in  t   t  e      ie an  e               
with three velocity amounts ( 2 , 4 , 6 ) mm/s . The 
hydraulic press machine of maxim     a          e  
t   e  r  re tan   ar a   in    i  et   it   i en i n 
                  it   t   in     ri ati n    e re   t  
     t at in rea in   ie an  e re   e t e  tre   an  
te  erat re in  ie  it  an  e       while stresses 
increase in die with an  e     . For the nominal velocity 
of punch the results show that increasing velocity lead 
to reduce the stress along the product . 
 

 

Keywords: ECAP process , AA7075, stress  , Qform 

. 

1. Introduction  
 
One of the most important method of grain refinement 
is equal channel angular pressing , which has a great 
interest among other methods because of its efficient to 
increase mechanical properties for different metals . 
Die design is one of the significant parameters that 
affect ECAP process , corner gap for outside angle is 
one of the defect occur that reduce materials hardness 
hard and soft materials were used to investigate the 
effect of die design by using rounded ECAP  die for 
many types of aluminum alloys such as : AL 2014 , 
AA6061 , AA110 , AL99. Increasing outside angle and 
materials hardness lead to reduce the corner gap [1] . 
Helical die was used to demonstrate its effects on 
microstructure and hardness for aluminum magnesium 
alloy . The electron backscatter diffraction (EBSD) was 
used to find the microstructure differences , and 
hardness was investigated . The results show that grain 
refinement improve with some changes in ECAP die by 
the vortex occur for the metal over deformation . 
Interactions and intersections improve grain refinement 
especially for pass 1 for the process better than other 

passes [2] . AZ80 used to explain the microhardness in 
every ECAP   a  e     e  r  e    a    ne  n er 
te  erat re e  a      K an   ie an  e       and corner 
angle 30   . To investigate the influence in 
microstructure , the optical microscope and scanning 
electron were used . The hardness of magnesium alloy 
was increased by thermo mechanical processing which 
improves the mechanical properties of this magnesium 
alloy [3] . Numerical analysis was used to demonstrate 
the effect of new die desgn of ECAP process with die 
an  e      an    rner an  e       for two types of 
workpieces : circular and  square specimen . The strain 
was studied 3 passes with two varous routes . 
mechanical properties and hardness was measured to 
study the effect of this die design . The results show 
that the friction decrease during the process due to new 
design and then improve hardness and increase grain 
refinement comparing with the traditional die design [4] 
. A Magnesium ZK60 alloy used to find the textile in 
ECAP  process with various die angles by using visco – 
plastic self – consistent model . the studies showed that 
there was important prismatic and pyramidal slip action 
through every ECAP passes [5] . An aluminum alloy 
7075 with nickel composite material supplied by liquid 
metallurgy technique was used to show the mechanical 
properties and microstructural after ECAP process . 
The concentration     i   e  a   et een    t      
an    anne  an  e        . The severe plastic 
deformation inhanced the mechanical properties and 
this is inspect by X. Ray Difraction Technique [6] . The 
aluminum alloy 7075 was used to demonstrate the 
effect of ECAP on wear at sliding without lubrication, 
the mechanics of wear changed according to ECAP 
process [7] . To improve the efficiency of ECAP 
process , a suitable and special die used to reveal the 
ECAP process parameters in order to modify  its using 
in industrial production and increase its performance . 
three factors were used to demonstrate the ability of 
increasing industrial ECAP process 1. Time of process        

2. Effort of process 3. Mechanical properties  [8].  
 

2. Material and Method  
 
For ECAP process two dies were designed with angles 

90             with billets of aluminum alloy 7075 throgh 

numerical analysis Q form 3D . Three values of velocity 
were used (2,4,6) mm/s with hydraulic press machine 
at maximum load equal 10MN. 
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3.Results  
 

3.1 Temperature  
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Figure 1. Relation between temperature time for various 
 e   itie    r an  e      

Figure 2.  e ati n  et een te  erat re ti e   r  ari    
 e   itie    r an  e       

Figure 3. Temperature Comparison  et een an  e      an  
an  e         r  1 = 2mm/s 

Figure 4 . Temperat re     ari  n  et een an  e      an  
an  e         r  2 = 4mm/s 

Figure 5.  e  erat re     ari  n  et een an  e      an  
an  e         r  3 = 6mm/s 

Figure 6. Temperature distribution for an  e      at  v1 = 2mm/s 
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3.2 Stress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Temperature distribution for an  e      at   
v2 = 4 mm/s 

Figure 8. Temperature distribution for an  e      at  
 v3 = 6mm/s 

Figure 9. Temperature distribution for angle 110   at  

 v1 = 2mm/s 

Figure 10. Temperature distribution for angle 110   at  
 v2 = 4 mm/s 

Figure 11. Temperature distribution for angle 110   at   
v3 = 6mm/s 

Figure 12. Relation between stress ti e   r  ari    
 e   itie    r an  e      
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Figure 13. Relation between stress ti e   r  ari    
 e   itie    r an  e       

Figure 14. Stress     ari  n  et een an  e      an  
an  e         r  1 = 2mm/s 

Figure 15 . stress Comparison between an  e      an  an  e 
        r  2 = 4mm/s 

Figure 16. Stress     ari  n  et een an  e      an  
an  e         r  3 = 6mm/s 

Figure 17. Stress distribution for an  e       and 110   at  

 v1 = 2mm/s 

Figure 18. Stress distribution for an  e       and 110   at   

v2= 4 mm/s 
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4.Conclusion  
 
For numerical analysis to the ECAP process the 
simulation gives a good agreement with the logic 
results . The results showed that increasing velocity in 
each ECAP process lead to increase temperature 
during the process for both angle 90    and 110   figures ( 

1 , 2 ) due to increasing the friction between the billet 

and die wall . In comparing between angle 90   and 

angle 110   , the simulation indicate that the sharp angle 

of 90   shows higher temperatures increasing than that 

in die with angle 110   for the same velocity figures ( 3 , 

4, 5 ) . The highest temperatures distributed in the 
corner of die 90   which they increased from the 

beginning of channel then reach to the highest values 
on the corner then still near constant in the end of die 
channel . figures ( 6 , 7, 8 ) .  The same thing occur for 
the die with angle 110   but less than that of angle 90   
figures ( 9, 10 , 11 ) . The stress distribution increase 
during the deformation with high value in the beginning 
of the process then increase slowly in die with angle 90   
and angle 110   and each increasing in the punch 

velocity lead to increase the stress through the work 
piece figures ( 12, 13 ) . The stress distribution values 
in die with sharp angle 90  were larger than those of die 

with angle 110   because of severe changing in channel 

shape in angle 90  which affect the material flow during 

the process and increasing the stress figures ( 14 , 15 , 
16 )  . When comparing the stress distribution through 
channels with die angles 90   and 110   respectively the 

figures show that in each state the maximum stress 
was in the corner of both right and reflex angles , where 
there is a big and sudden changes in deformation and 
metal flow figures (17 , 18 , 19 ) . For the ECAP 
process this study shows a great effect of die angle on 
stress distribution and temperatures during the process 
, the optimal  process conditions  occur with low 
velocity and reflex die angles which lead to decrease 
the friction factor between billets and channel walls and 
reduce the raising in temperatures during the process . 
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Abstract

Herein, the feasibility of synchronous fluorescence 
(SyF) spectroscopy combined with linear discriminant 
analysis (LDA) and hierarchical cluster analysis (HCA) 
for rapid assessment of authenticity of cold–pressed 
grape (Vitis vinifera L.) seed oils (GSO) and refined 

vegetable oils, was reported. A total of 96 spectra of 
samples, including cold-pressed GSOs and refined 
hazelnut oils (HNOs), cottonseed oils (CSOs), 
sunflower oils (SFOs), soybean oils (SBOs), olive oils 
(OOs), was recorded. LDA models of 10 nm and 80 nm 
constructed with six predictors and a total of 100% and 
93.94%, respectively of tested samples from different 
cultivars were correctly classified. It was also observed 
from HCA dendograms that the types of oil samples 
successfully differed from each other. Therefore, SyF 
spectroscopy combined with LDA and HCA 
classification modellings provides excellent illustrations 
of the relative positions of the different types of 
vegetable oils according to their quality and purity. 

Keywords: Grape seed oil, LDA, HCA, Authenticity, 

Spectrcoscopy, Synchronous fluorescence 

1. Introduction

Recently, different methods have been described in the 
literature dealing with the detection of vegetable oils 
adulterated with other edible oils. Several analytical 
methods based on liquid and gas chromatography, 
capillary electrophoresis, and a number of non-invasive 
and nondestructive spectroscopic techniques such as 
infrared, Raman and, more recently, fluorescence 
techniques were published [1]. Fluorescence 

spectroscopy offers several inherent advantages for the 
characterization of molecular interactions and 
reactions. First, it is 100–1000 times more sensitive 
than absorption spectroscopy. Second, fluorescent 
compounds are sensitive to their environment, enabling 
characterization of conformational changes. This 
technique is relatively low-cost and can be applied in 
both fundamental research and in the factory as on line 
sensors for monitoring vegetable oil products [2]. 

Traditional fluorescence techniques, which rely on 
single measurements of either emission or excitation 
spectra, are often inadequate for the analysis of 
complex systems. In such cases, excitation–emission 
matrices or total synchronous fluorescence (TSyF) 
techniques may improve the analytic potential of 
fluorescence measurements. The synchronous 
fluorescence (SyF) method involves simultaneously 
scanning both emission and excitation wavelengths 
while keeping constant the interval between 
wavelengths, Δλ (constant wavelength mode), or 
between frequencies, Δѵ (constant energy mode). The 
resulting spectra are dependent on both the absorption 

and the emission properties of the investigated sample 
and therefore possess more features and give more 
information relative to traditional measurements. 
Synchronous scanning generates spectra with 
decreased bandwidths, reducing in this way the extent 
of overlap in the spectra of mixtures of fluorescent 
compounds. Moreover, SyF spectra obtained with a 
small Δλ show an effective lowering of bandwidth 
resulting in spectral simplification and a consequent 
reduction in spectral overlap. Additional sensitivity 
enhancement may be obtained by combining SyF 
spectroscopy with derivative spectroscopy [3]. 

In our previous report [4], we have developed a simple, 

rapid and nondestructive synchronous fluorescence 
(SyF) method combined with chemometrics (principal 
component analysis (PCA), soft independent modeling 
of class analogies (SIMCA) and partial least squares 
regression (PLSR) analysis were applied) for the rapid 
assessment of the authenticity of cold pressed grape 
seed oil (GSO) and the extent of adulteration of refined 
soybean oil (SBO) in GSO. The aim of this work is to 
investigate the potential use of multivariate 
classification models (LDA and HCA) built from cold 
pressed GSO and refined edible oil sample’s SyF data 
for rapid assessment of authenticity of GSO. In addition 
these classification models based on selected 
wavelength ranges was developed for the 
determination of the origin of tested vegetable oil 
samples. 

2. Experimental Section

2.1. Chemicals and samples 

Spectroscopy grade hexane was purchased from 
Sigma–Aldrich Chemicals (Zwijndrecht, The 
Netherlands). A total of 32 vegetable oil samples were 
purchased from local shops, supermarkets and herbs 
markets (Karaman, Turkiye). Seven different brands of 
cold–pressed GSOs (n=GSO–1 to 7) and twenty five 
different brands of refined vegetable oil samples 
[n=SFO–1 to 5, n=SBO–1 to 5, n=CSO–1 to 5, 
n=HNO–1 to 5 and n=OO–1 to 5] were analyzed. 
Samples were filtered through 0.45 μm membrane 
filters before fluorescence spectroscopy analysis 

2.2. Synchronous fluorescence measurements 

Fluorescence spectra were obtained with a Varian Cary 
Eclipse Fluorescence Spectrophotometer (Agilent 
Technologies Inc, Santa Clara, CA, USA). Samples 
were directly analyzed without dilution or pre–treatment 
step. The slit widths for excitation and emission were 
both 1 nm. Fluorescence measurements were 
performed in a 10×10×45mm quartz cell. The excitation 
and emission in the 250–720 nm range with a 
wavelength resolution of 1 nm were scanned 
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simultaneously with a constant wavelength interval (∆λ) 
between them. Spectra were recorded at ∆λ values of 
10, 20, 30, 40, 50, 60 and 80 nm for all tested samples. 
SyF intensities were plotted as a function of the 
excitation wavelength. Three spectra were collected 
successively and the average of the three replicates 
was used for multivariate data analyses. 

2.2. Multivariate data analysis 

Prior to multivariate data analysis, the standard normal 
variate (SNV) and first derivative Savitzky–Golay 
smoothing pretreatments were adopted to correct for 
possible baseline shift and global intensity changes in 
the fluorescence data. LDA and HCA models were 
performed using Unscrambler®X10.4 (CAMO software, 
Oslo, Norway) and Octave Chemometrics Software 
Version 4.2.1 (GNU General Public License). The figure 
of SyF spectra was generated using OriginPro 8 
(OriginLab, USA) software.  

3. Results and discussion 

Selected synchronous fluorescence (SyF) spectra of 
cold pressed grape seed oil (GSO) samples in the 
fluorescence region of 250–720 nm and different 
wavelength intervals (Δλ=10–80 nm) are illustrated in 
Fig 1. As can be seen from Fig 1, fluorescence 

intensity increases for cold pressed GSO samples if the 
∆λ decreases. The number of bands also decreases 
with increasing ∆λ, while most intensities decrease.  

 

Figure 1.  SyF representations of one selected cold pressed 
GSO sample, recorded using FL analysis in the wavelength 

region of 250–720 nm at different wavelength intervals 
(Δλ=10–80 nm) 

These spectra are controlled by characteristic bands of 
natural fluorophores (pigments, tocopherols, 
tocotrienols, conjugated dienes, trienes, oxidation and 
hydrolysis products of fatty acids) and, as a 
consequence, they are distinctly different for the 
different oils due to the different chemical compositions 
of the oil samples. Most of these characteristic bands 
were previously reported in literature [4].  

The main peaks of the GSO samples are also 
concentrated in the 580–720 nm wavelength regions, 
with peaks being most pronounced at a wavelength 
interval of 10 nm (Fig 2). The conclusion that low 

wavelength intervals are preferable was in agreement 
with our previous findings [4]. 

 

Figure 2.  SyF representations of seven different brands of 
cold pressed GSO samples, recorded using FL analysis in the 

wavelength region of 250–720 nm at Δλ=10 nm 

The obtained FL spectra for all oils appeared quite 
similar making it difficult to differentiate their origins 
based on the FL spectra (Fig 1). Interpretation of the 

spectral bands provides information about the 
fluorescent compounds of the tested oils; however, to 
achieve information about the identity of the GSO, or 
for determination of the purity or adulteration level of 
the GSOs, band interpretation is not required. Instead, 
multivariate classification models that use the full 
spectrum or specific spectral regions are needed.  

Herein, multivariate data analyses were performed 
using HCA and LDA by using full spectra and specific 
spectral regions, recorded using FL analysis in the 
wavelength region of 250–720 nm at wavelength 
interval of Δλ=10 nm. First derivative Savitzky–Golay 
smoothing and SNV pretreatment were applied before 
multivariate analysis to eliminate undesirable factors in 
the spectral raw data and to correct for possible 
baseline shifts and intensity changes in the FL data. 

In the first part of the multivariate data analysis of the 
fluorescence spectra, the wavelength regions 250–720 
nm of the spectra for different wavelength intervals 
(Δλ=10–80 nm) were considered for building the best 
discriminative LDA models (Fig 3). LDA models of 10 

nm and 80 nm constructed with six predictors and a 
total of 100% and 93.94%, respectively of tested 
samples from different cultivars were correctly 
classified. 

 
(a) 
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(b) 

Figure 3.  Linear discriminant analysis of GSO and other 
refined edible oils, (a) Quadratic method for GSO and refined 

SFO at Δλ=10 nm, and (b) Quadratic method for GSO and 
refined SFO at Δλ=80 nm 

 

In the second part of the multivariate data analysis of 
this study, HCA analyses were performed and the 
spectra of vegetable oils were divided into six specific 
regions (region I; 250–365 nm, region II; 365–420 nm, 
region III; 420–460 nm, region IV; 460–490 nm, region 
V; 490–600 nm, and region VI; 600–750 nm) according 
to the different fluorescence intensities. 

The HCA models were constructed at Δλ=10 nm on the 
basis of areas in these regions and full spectra (Fig 4 
and 5). 

 

 
Figure 4.  Hierarchical cluster analysis (HCA) of GSO and 

other refined edible oils, constructed at Δλ=10 nm on the basis 
of areas in full spectra (250–720 nm) 

 

  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(f) 
 

 
 

Figure 5.  Dendograms of GSO and other refined edible oils, constructed at Δλ=10 nm on the basis of areas (a) 250-365 nm, 
(b) 365-420 nm, (c) 420-460 nm, (d) 460-490 nm, (e) 490-600 nm, and (f) 600–720 nm 

As can be seen from the HCA dendrogram, clusters were formed based on the relationship between binding 
distances of different brands of cold pressed GSOs and refined edible oils, and it was observed that the types of 
oil samples successfully differed from each other. Finally, it can be demonstrated that with a combination of SyF 
analysis and HCA, the edible oils can be clustered with impressive repeatability. 
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Abstract

The potential of synchronous fluorescence (SyF) 
spectroscopy for detecting adulteration of cold–pressed 
BCSO with refined edible oils was investigated. SyF 
spectra were collected in the region of 250–720 nm 
range, with a constant wavelength difference ∆λ 
between them (10, 20, 30, 40, 50, 60 and 80 nm). 
Linear discriminant analysis (LDA) and hierarchical 
cluster analysis (HCA) classification models were used 
to qualify the adulteration. Quadratic LDA model 
applied to the whole samples allowed 97.56% correct 
classification. HCA also provided excellent 
discriminations between the tested oil sample clusters 
with quite low classification errors. Consequently, the 
proposed spectrofluorimetric methodology combined 
with LDA and HCA, was applied proved to be useful for 
detecting the possible adulteration events of cold–
pressed BCSO with refined edible oils. 

Keywords:Adulteration, Nigella sativa L., 

Spectrofluorimetry, Multivariate data 
analysis, Classification 

1. Introduction

There are growing needs to control the quality of food 
products in minimum possible time, which led to 
replace the time consuming and expensive 
conventional methods with some reliable, rapid, and 
less expensive techniques. In this regard, fluorescence 
spectroscopy seems to be a good candidate due to its 
high sensitivity to be a very useful method for the 
analysis of complex food matrices, for detailed 
chemical characterization [1]. It has also been shown 

that this technique offers several advantages for the 
characterization of chemical constituents, such as easy 
adaptation to on line monitoring, minimal sample 
preparation, and rapid and relatively low cost 
instrumentation and use. In this regard, it has been 
demonstrated that fluorescence spectroscopy is 
suitable for the analysis and authentication of different 
food products such as milk, cheese, cereal flours, wine 
and vegetable oils [2].  

Conventional fluorescence techniques, relying on 
measurements of single emission or excitation spectra, 
are often insufficient in the analysis of complex 
systems. By contrast, synchronous fluorescence 
spectroscopy is preferable for the analysis of complex 
multicomponent samples because it reduces spectral 
overlaps by narrowing spectral bands and simplifies 
spectra using a suitable wavelength interval. Both the 
excitation and emission monochromators are scanned 
simultaneously in such a manner that a constant 
wavelength interval (Δλ) is kept between emission and 
excitation wavelengths. The resulting three dimensional 

fluorescence spectra provides a total intensity profile of 
the sample over the range of excitation and emission 
wavelengths scanned, so contains more information 
than single excitation or emission spectra [3]. 

Spectrofluorimetric techniques combined with 
multivariate analysis are useful for rapid screening of oil 
quality. They have been recently used for the 
determination of oil degradation. Recently, fluorescence 
spectroscopy has been used for monitoring edible oil 
deterioration. Fluorescence excitation spectra with 
emission at 330 and 450 nm have been used for 
monitoring polyphenol and vitamin E evolution and 
ROOH degradation, respectively, during heating. In 
addition, total luminescence spectra and synchronous 
fluorescence spectra have been used for monitoring 
changes occurring in several vegetable oils during 
storage under different conditions [4]. 

In our previous report [5], the applicability of 

synchronous fluorescence methods combined with 
chemometrics (PCA, PLSR and SIMCA) for the rapid 
discrimination between cold pressed BCSOs and other 
vegetable oils was investigated. Herein, the aim of 
study was to show the potential of synchronous 
fluorescence spectroscopy coupled with chemometrics 
(HCA and LDA models) to classify the cold pressed 
BCSO and several refined edible oils. 

2. Experimental Section

2.1. Chemicals and samples 

The samples of eight cold pressed BCSO (BCSO–A to 
H) and thirty–two vegetable oils [five different brands of
SFO, SFO– A to E; five different SBO, SBO– A to E; 
five different HNO, HNO– A to E; five different CSO, 
CSO–A to E; seven different cold pressed GSO, GSO–
A to G and five different virgin olive oils (VOO), VOO– 
A to E] of respective brands were purchased in local 
shopping centers in Karaman city, Turkiye. The 
samples were filtered through 0.45 μm membrane 
filters before spectroscopy analysis, stored in the dark 
at the room temperature and analyzed shortly after their 
arrival to the laboratory.  
Spectroscopy grade hexane used for cleaning quartz 
cuvette was purchased from Sigma–Aldrich Chemicals 
(Zwijndrecht, The Netherlands). 

2.2. Synchronous fluorescence spectroscopy (SyF) 
analysis 

Varian Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer 
(Agilent Technologies Inc, Santa Clara, CA, USA) was 
used for obtaining spectrofluorimetric data. The 
synchronous fluorescence (SyF) spectra were collected 
by simultaneously scanning the excitation and the 
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emission monochromators in the 250–720 nm range, 
with a constant wavelength difference ∆λ between them 
(10, 20, 30, 40, 50, 60 and 80 nm). The slit widths for 
excitation and emission were both 1 nm. Samples were 
directly analyzed without dilution or pre–treatment step 
and measurements were performed in a 10×10×45mm 
quartz cell. The fluorescence intensities were plotted in 
function of the excitation wavelength. Three spectra 
were recorded for each of the samples. 

2.2. Multivariate data analysis and software 

Multivariate data analyses were performed by means of 
the software packages Unscrambler®X10.4 (CAMO 
software, Oslo, Norway) and Octave Chemometrics 
(Version 4.2.1 GNU General Public License). To correct 
the possible baseline shifts and global intensity 
changes in the fluorescence data, SNV and first 
derivative Savitzky–Golay smoothing pretreatments 
were used. LDA and HCA strategies were applied to 
rapid detection of adulteration of cold–pressed BCSO 
with refined edible oils. 

3. Results and discussion 

Selected SyF spectra of cold pressed black cumin seed 
oil (BCSO) samples in the fluorescence region of 250–
720 nm and different wavelength intervals (Δλ=10–80 
nm) are presented in Fig 1. As can be seen from Fig 1, 

fluorescence intensity increases for cold pressed BCSO 
samples if the ∆λ decreases. The number of bands also 
decreases with increasing ∆λ, while most intensities 
decrease.  

 

Figure 1.  SyF representations of one selected cold pressed 
BCSO sample, recorded using FL analysis in the wavelength 

region of 250–720 nm at different wavelength intervals 
(Δλ=10–80 nm) 

These spectra are managed by the characteristic bands 
of natural fluorophores and, therefore, they are clearly 
different for the different oils due to the different 
chemical compositions of the oil samples [4].  

The main SyF peaks of the BCSO samples are 
detected in the 540–720 nm wavelength regions, with 
peaks being most pronounced at a wavelength interval 
of 10 nm (Fig 2). The conclusion that low wavelength 

intervals are preferable was in agreement with our 
previous findings [5,6]. The obtained FL spectra for 

BCSOs appeared quite similar making it difficult to 
differentiate their origins based on the FL spectra (Fig 
1). Interpretation of the spectral bands provides 

information about the fluorescent compounds of the 
studied oils; however, to achieve information about the 
identity of the BCSO, or for determination of the purity 
or adulteration level of the BCSOs, band interpretation 
is not required. as an alternative, multivariate 
classification models that use the full spectrum or 

specific spectral regions are needed. Multivariate data 
analyses were performed using HCA and LDA by using 
full spectra and specific spectral regions, recorded 
using FL analysis in the wavelength region of 250–720 
nm at wavelength interval of Δλ=10 nm. First derivative 
Savitzky–Golay smoothing and SNV pretreatment were 
applied before multivariate analysis to eliminate 
undesirable factors in the spectral raw data and to 
correct for possible baseline shifts and intensity 
changes in the FL data. 

 

Figure 2.  SyF representations of seven different brands of 
cold pressed BCSO samples, recorded using FL analysis in 

the wavelength region of 250–720 nm at Δλ=10 nm 

The wavelength regions 250–720 nm of the spectra for 
different wavelength intervals (Δλ=10 nm) were 
considered for building the best discriminative LDA 
model (Fig 3). LDA model of 10 nm constructed with 7 

predictors and a total of 97.56%, respectively of tested 
samples from different cultivars were correctly 
classified. 

 

Figure 3.  Quadratic discriminant analysis of BCSO and other 
refined edible oils at Δλ=10 nm 

 

HCA was carried out at Δλ=10 nm on the basis of areas 
in full spectra (250–720 nm) (Fig 4). 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

710



 

 
Figure 4.  Hierarchical cluster analysis (HCA) of BCSO and 

other refined edible oils, constructed at Δλ=10 nm on the basis 
of areas in full spectra (250–720 nm) 

 

HCA analyses were also performed and the spectra of 
vegetable oils were divided into six specific regions 
(corresponding to (pigments, tocopherols, tocotrienols, 
conjugated dienes, trienes, oxidation and hydrolysis 
products of fatty acids) (region I; 250–365 nm, region II; 
365–420 nm, region III; 420–460 nm, region IV; 460–
490 nm, region V; 490–600 nm, and region VI; 600–750 
nm) according to the different SyF intensities. The HCA 
models were constructed at Δλ=10 nm on the basis of 
areas in these regions (Fig 5). 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 
 

Figure 5.  Dendograms of BCSO and other refined edible oils, 
constructed at Δλ=10 nm on the basis of areas (a) 250-365 

nm, (b) 365-420 nm, (c) 420-460 nm, (d) 460-490 nm, (e) 490-
600 nm, and (f) 600–720 nm 

Clusters were formed based on the relationship 
between binding distances of different brands of cold 
pressed BCSOs and refined edible oils, and it was 
observed that the types of oil samples effectively 
differed from each other. In conclusion, it can be 
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demonstrated that with a combination of SyF analysis 
and HCA, the edible oils can be clustered with 
remarkable repeatability. 
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Abstract

In this study, a simple, fast, environmentally friendly 
and non-destructive qualification method for detecting 
cold–pressed grape (Vitis vinifera L.) seed oil (GSO) 
adulteration was obtained based on the combination of 
attenuated total reflectance–Fourier transform mid 
infrared (ATR–MIR) spectroscopy with multivariate 
hierarchical cluster analysis (HCA). The wavenumber 
region of 4000–650 cm

−1 
was used to examine the 

similarity (or dissimilarity) of the tested oils by means of 
HCA. HCA dendrogram clusters were formed based on 
the relationship between binding distances of different 
brands of studied edible oils, and it was observed that 
the types of samples successfully differed from each 
other. Finally, it can be demonstrated that with a 
combination of ATR–MIR analysis and HCA, the edible 
oils can be clustered with impressive repeatability. 

Keywords:Grape seed oil, Adulteration, HCA, Mid 

infrared spectroscopy, Multivariate data 
analysis 

1. Introduction 

Adulteration is a major issue in the edible oil market. 
Detection is important for the protection of wealth and 
health of consumers. Various methods are used to 
detect adulteration spanning from classic wet chemistry 
to chromatographic methods relying on quantification of 
fatty acids, triglycerols, sterols and hydrocarbons [1]. 
However, some of these analyses are time-consuming, 
labor intensive and required expert operators. 
Therefore, improvement of non-destructive, rapid, 
effective, less time-consuming, inexpensive, and rapid 
alternative methods are essential for protecting the 
rights of both consumers and honest sellers [2].  

Recently, spectroscopic techniques, which are rapid 
and easy to use, combined with multivariate analysis, 
have also been used to detect adulteration. Amongst 
these spectroscopic techniques are nuclear magnetic 
resonance (NMR), and vibrational techniques [1]. 
These techniques are rapid and avoid any sample 
preparation steps resulting in simple and easy-to-use 
methods. Among vibrational techniques, Fourier 
transform infrared (FTIR) spectroscopy has been widely 
used in researches related with foods for over 15 years. 
It has become an authoritative analytical tool in the 
study of edible oils and fats. It is a rapid and non-
destructive technique and needs minimum sample 
preparation with attenuated total reflection (ATR) 
apparatus. Various studies have been published to 
determine adulteration of edible oils using FTIR 
spectroscopy. The main objectives of these studies 

were to differentiate edible oils and detect adulteration 
of edible oils by other types of vegetable oils. Infrared 
spectroscopy combined with chemometric has been 
used for the detection of olive oil purity adulterated with 
hazelnut oil, sunflower and corn oils, hazelnut, soya, 
corn, sunflower oils, and palm oil. FTIR spectroscopy 
was also used for authentication of extra virgin olive oil 
among sunflower, corn, soybean, sesame and hazelnut 
oils and used for adulteration of this oil carried out by 
addition of hazelnut oil with canola, soybean, corn, 
sunflower, sesame, walnut, and peanut oils. All of 
studies have represented that FTIR spectroscopy 
combined with multivariate data analysis, is a useful 
tool to determine the adulteration of edible oils and fats 
[2].  

In the multivariate data analysis, chemometrics is a 
multivariate data analysis tool, which is a powerful tool 
against oil fraud when used qualitatively for classifying 
unknown samples with similar characteristics and 
quantitatively for determining adulterant analytes in 
samples. In recent reports, chemometric methods such 
as principal component analysis (PCA), hierarchical 
cluster analysis (HCA), self-organizing maps based on 
chaotic parameters, and cluster discriminant analysis 
(CDA) were used to distinguish edible oils from refined 
recycled cooking oils, identify edible oils from different 
regions, and detect adulteration of extra virgin olive oil 
with inferior edible oils, respectively. Generally, 
chemometric data analysis for oil fraud detection 
increases [3]. 

In our previous report [4], we have developed an ATR-

MIR method combined with multivariate analysis (PCA, 
LDA, SIMCA and PLSR) techniques to analyze the 
presence of refined edible oils as adulterant in cold 
pressed GSOs. Herein, we investigated the potential 
application of ATR-MIR combined with HCA models to 
rapidly detect the adulteration of cold pressed GSO, 
and to estimate their origin based on mid-infrared 
spectra.  

2. Experimental Section 

2.1. Chemicals and samples 

All solvents used in this study were of spectroscopic 
and were purchased from VWR International (Poole, 
UK) and Sigma–Aldrich Chemicals (St. Louis, MO, 
USA). Seven different commercial brands of cold 
pressed GSO (GSO–1 to 7) and different commercial 
refined oil samples [five different brands of SFO, SFO–
1 to 5; five different SBO, SBO–1 to 5; five different 
HNO, HNO–1 to 5; five different CSO, CSO–1 to 5 and 
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five different OO, OO–1 to 5] purchased from local 
supermarkets in Turkey, were used in this study. 
Samples were filtered through 0.45 μm membrane 
filters before ATR–MIR spectroscopy analysis and they 
were stored in the dark at room temperature until the 
day of analysis 

2.2. ATR–FTIR measurements 

Infrared spectra of all tested samples were acquired 
using Perkin–Elmer Spectrum 100 FTIR Spectrometer 
(Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) equipped with a 
Dicomp™ crystal composed of a diamond attenuated 
total reflectance (ATR) with a ZnSe focusing element, 
using detector of deuterated triglycine sulfate (DTGS). 
Samples are placed on the ATR crystal with room 
temperature (25°C). The collection of FTIR spectra was 
performed at 64 scans with resolution of 4 cm

−1
 in the 

wavenumber regions of 4000–650 cm
−1

. After every 
scan, a new reference air background spectrum was 
collected. The ATR plate was carefully cleaned using 
hexane twice followed by acetone and dried with a soft 
tissue before filling with the next oil sample. The 
spectra were recorded as transmittance (%T) values, 
and replication was performed at least 3 times. 

2.2. Chemometrics and software 

Chemometric analysis, including HCA discriminant 
analysis, was performed using Unscrambler®X10.4 
(CAMO software, Oslo, Norway) and Octave 
Chemometrics (Version 4.2.1 GNU General Public 
License) software packages.  The data were exported 
to the ASCII format, and the matrix was constructed by 
placing the %transmittance values of wavenumber 
regions and the oil samples into columns and rows, 
respectively. The figure of ATR–MIR spectra was 
generated using OriginPro 8 (OriginLab, USA) 
software. 

3. Results and discussion 

FTIR and fingerprint spectra of the 7 different pure cold 
pressed grape seed oils (GSO) are illustrated in Fig. 1. 
As can be seen from Fig. 1, FTIR spectra collected in 

the mid–infrared (MIR) region of 4000–650 cm
−1

 
showed that no specific peak was detected in the 
fingerprint region (1600–650 cm

−1
) or other regions. 

FTIR spectra of the 7 different GSOs studied appeared 
quite similar, and it was very difficult to differentiate oils 
analyzed in this study. Therefore, multivariate 
classification models, such as HCA, using specific 
regions of the spectral data were necessary for the 
determining the authenticity, or if not authentic, the 
adulteration level of GSOs with refined vegetable oils. 

Prior to chemometrics analysis, the pretreatments were 
performed to remove undesirable factors from the raw 
spectral data and to correct for possible baseline shifts 
and intensity changes in the spectral data [5]. 

 

 

Figure 1.  ATR–MIR spectra of the cold pressed GSOs (7 
different brands) in the spectroscopic wavenumber region of 

4000–650 cm
−1

 

The spectroscopic regions of 4000–650 cm
−1

, 
fingerprint region (1500-650 cm

-1
) and functional region 

(4000-1500 cm
-1

) as used to examine the similarity (or 
dissimilarity) of the studied oils by means of HCA (Fig. 
2). This qualitative pattern method was based on 

creating tree-structured clusters of samples, according 
to distances between their properties. HCA starts by 
finding the closest pair of cases and merges them to 
form a cluster. Until all the cases are in one cluster, the 
algorithm continues one step at a time, joining pairs of 
cases, pairs of clusters, or a case with a cluster. These 
steps are presented as a dendrogram which represents 
the similarity clustering between samples. The method 
is defined as hierarchical since once two cases are 
joined in a cluster they remain joined [5]. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

Figure 2.  Hierarchical cluster analysis (HCA) of GSO and 
other refined edible oils, constructed at the spectroscopic 

regions of 4000–650 cm−1, fingerprint region (1500-650 cm-1) 
and functional region (4000-1500 cm-1) 

As can be seen from these HCA dendrograms, clusters 
were formed based on the relationship between binding 
distances of different brands of GSOs and other 
vegetable oils, and it was observed that the types of oil 
samples successfully differed from each other.  

The HCA clustering plots (dendrograms) constructed at 
the spectroscopic regions of 1147-1127 cm

-1
, 1127-

1106 cm
-1

, and 802-650 cm
-1

, are also presented in 
Fig. 3. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
Figure 3.  Dendograms of GSO and other refined edible oils, 

constructed on the basis of areas (a) 1147-1127 cm-1, (b) 
1127-1106 cm-1, and (c) 802-650 cm-1 

It can be demonstrated that with a combination of ATR-
MIR analysis and HCA constructed at the full and 
specific spectroscopic regions, the cold pressed GSO 
and other edible oils can be clustered with remarkable 
repeatability. 
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Abstract

Attenuated total reflectance–Fourier infrared (ATR–
FTIR) spectroscopy combined with linear discriminant 
analysis (LDA) and hierarchical cluster analysis (HCA) 
were used to detect the authenticity of cold–pressed 
black cumin (Nigella sativa L.) seed oil (BCSO). Linear 

and quadratic Linear and quadratic LDA models 
constructed with six predictors and a total of 94.06% 
and 99.01%, respectively, of tested samples from 
different cultivars were correctly classified. It was 
demonstrated herein that the combination of ATR–FTIR 
with LDA and HCA class modeling techniques provides 
a promising approach capable to verify the authenticity 
of cold–pressed BCSO with refined vegetable oils. 
Therefore, the present strategy is experimentally simple 
and demands approximately 1 min for its execution and 
can be extended to incorporate more sample variability 
and to include other possible edible oil authentications. 

Keywords: Nigella sativa L., Authentication, HCA, 

LDA, ATR–FTIR, Chemometrics 

1. Introduction 

Since human civilization, high value of food products, 
including fats and oils have been the target of 
adulteration, deliberately or unintentionally by dilution of 
high price oils with cheaper oil. The adulteration 
practice in fats and oils is difficult to detect, when the oil 
adulterant has close similarity in terms of chemical 
composition and color to that of the original oil. The 
development of a fast and reliable technique for 
qualitative and quantitative analyses of high value oils 
is one of the interest aspects for researchers. Due to 
their properties as fingerprint techniques, vibrational 
spectroscopies like infrared and Raman have been 
considered deal analytical methods for food studies, 
including the authenticity of high price edible fats and 
oils [1]. 

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy 
combined with chemometrics of multivariate analysis 
can be used as potential analytical method due to its 
capability to serve as “fingerprint technique”, for BSO 
authentication. FTIR spectroscopy is a fast and non-
destructive technique, sensitive, and simple in sample 
preparation. Its application to analysis of edible oils can 
be considered as “green analytical chemistry” because 
this technique reduces or eliminates solvents and 
chemical reagents that may be hazardous to human 
health and environment. The application of FTIR 
spectroscopy has predominantly become a useful 
analytical tool in the study of edible fats and oils, 
including for authentication studies. FTIR spectroscopy 
in combination with multivariate calibration has been 
successfully used to analyze grape oil as adulterant in 
BSO, lard in some vegetable oils, authentication of 

edible oils with used frying oils, analysis of chicken fat 
as adulterant in butter, analysis of corn, sunflower, and 
pumpkin seed oils as adulterants in olive oil, and for 
analysis of corn as adulterant in sesame oil [2]. 

In our previous report [3], the applicability of ATR-FTIR 

methods combined with chemometrics (PCA, PLSR 
and SIMCA) for the rapid discrimination between cold 
pressed BCSOs and other vegetable oils was 
investigated. In this study, we developed ATR–FTIR 
spectroscopy coupled with HCA and LDA class 
modeling techniques for authentication of cold–pressed 
black cumin (Nigella sativa L.) seed oil. 

2. Experimental Section 

2.1. Chemicals and samples 

Edible oil samples including eight different commercial 
brands of cold pressed BCSO (BCSO– A to H) and 
different commercial edible oil samples [five different 
brands of SFO, SFO– A to E; five different SBO, SBO– 
A to E; five different HNO, HNO– A to E; five different 
CSO, CSO–A to E; seven different cold pressed GSO, 
GSO–A to G and five different virgin olive oils (VOO), 
VOO– A to E],  were purchased from local commercial 
growers from the Karaman region, Turkiye. There were 
40 pure edible samples in total were used for 
establishing discriminant analysis models. These 
samples were stored in the dark at room temperature 
until the day of analysis. Samples were filtered through 
0.45 μm membrane filters before ATR–FTIR 
spectroscopy analysis.  

2.2. Attenuated total reflectance–Fourier infrared 
(ATR–FTIR) analysis 

The FTIR experiments were performed on a Perkin–
Elmer Spectrum 100 FTIR Spectrometer (Perkin Elmer, 
Waltham, MA, USA) using the attenuated total 
reflection (ATR) technique. Single beam spectra of the 
samples were collected and rationed against a 
background of air. For each sample, the spectra were 
recorded from 4000 to 650 cm

-1
 at 64 scans with 

resolution of 4 cm
−1

. The transmittance (%T) values 
were recorded in function of the wavenumber values. 
Each sample was analyzed in triplicates, and the 
results were used for chemometrics study. 

2.2. Chemometrics study 

Linear discriminant and hierarchical cluster class 
modeling analyses were performed on the ATR–FTIR 
spectra of oil samples. Three replicate spectra were 
analyzed for each of the oils. Different spectral regions 
and prior to analysis the pre–processing strategies (first 

derivative Savitzky–Golay smoothing and the standard 
normal variate, SNV) were evaluated. The data 
analysis was carried out using Unscrambler®X10.4 
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(CAMO software, Oslo, Norway) and Octave 
Chemometrics (Version 4.2.1 GNU General Public 
License) software packages. 

3. Results and discussion 

The MIR spectra of 8 different cold pressed black 
cumin seed oils (BCSOs) are illustrated in Fig. 1. 

These spectra are controlled by characteristic 
triglyceride transmittance bands and look very similar 
due to the similar chemical composition of oils. Most of 
the transmittance bands are previously reported in our 
reports [3, 4]. 

 

 

Figure 1.  MIR region spectra of the 8 different cold pressed 
black cumin seed oils in the spectroscopic wavenumber region 

of 4000–650 cm
−1

. 

As Fig. 1 presented, there were not any significant 

differences among the spectra, in other words, band 
positions and intensities of the same wavenumber were 
very similar. There were less transmittance bands in 
the region of functional groups (4000–1500 cm

−1
), but 

more complicated transmittance profiles in fingerprint 
region (< 1500 cm−1). The obtained MIR spectra for 
BCSOs also appeared quite similar (Fig. 1), and it was 

very complicated to differentiate their origins. 
Interpretation of the spectral bands provides 
information about the molecular skeleton and functional 
groups of these oils; however, to achieve information 
about the classification, determination of purity or 
adulteration level of the BCSOs, band interpretation is 
not required. Therefore, multivariate classification 
models by using the full or specific spectral regions 
were required [3, 4].  

First derivative Savitzky–Golay smoothing and SNV 
pretreatments were applied before multivariate 
analysis. LDA and HCA models were initially 
constructed on full MIR spectral ranges (4000–650 
cm

−1
) to discriminate cold pressed BCSO samples from 

other vegetable oil samples (Fig. 2 and Fig. 3). 

 

(a) 

 

(b) 
Figure 2.  Linear discriminant analysis of BCSO and other 
refined edible oils, (a) Linear method for BCSO and refined 

SFO, and (b) Quadratic method for BCSO and refined SFO in 
the spectroscopic wavenumber region of 4000–650 cm

−1 

As can be seen from Fig. 2, linear and quadratic LDA 

models constructed with six predictors and a total of 
94.06% and 99.01%, respectively of tested samples 
from different cultivars were correctly classified. 

 

Figure 3.  Hierarchical cluster analysis (HCA) of BCSO and 
other refined edible oils, constructed at the spectroscopic 

wavenumber region of 4000–650 cm
−1

 

As can be seen from HCA dendrograms, constructed at 
the spectroscopic wavenumber region of 4000–650 
cm

−1
 (Fig. 3), clusters were formed based on the 

relationship between binding distances of different 
brands of BCSOs and other vegetable oils, and it was 
observed that the types of oil samples successfully 
differed from each other.  

The HCA clustering plots (dendrograms) constructed at 
the spectroscopic regions of 1148-1127 cm

-1
, 1128-

1106 cm
-1

, and 700-650 cm
-1

, are also presented in 
Fig. 4. 

In conclusion, the results presented here suggested 
that ATR–MIR spectra with multivariate data analyses 
provide a rapid, effective, low-cost, non-destructive and 
less time-consuming methodology for detecting cold 
pressed BCSO adulteration with lower-quality refined 
vegetable oils. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
Figure 4.  Dendograms of BCSO and other refined edible oils, 

constructed on the basis of areas (a) 1148-1127 cm-1, (b) 
1128-1106 cm-1, and (c) 700-650 cm-1 
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Özet 
 
Seri imalatta ve alüminyum dökümünde yaygın olarak 
kullanılmakta olan soğuk kamaralı yüksek basınçlı 
döküm yöntemi, hızlı katılaşma ve hızlı kalıp dolumu 
gibi sebeplerden dolayı poroziteli parça elde edilmesine 
sebep olmaktadır. Soğuk kamaralı enjeksiyon 
makinesinin doğası gereği ergiyik alüminyumun 
yüzeyindeki oksit film kırılır ve yapıda bifilm oluşumu 
gerçekleşir. Kepçe ile ergiyik alımının yapılması Bifilm 
hatasının daha çok görülmesine sebep olabilir. Bu 
çalışmada, 46000 alüminyum alaşımının yüksek 
basınçla dökümünde kullanılan tutma potası 
sistemlerinin döküm ve metal kalitesi üzerine etkisi 
incelenmiştir. Metal kalitesi, ergiyik metalin bulunduğu 
atmosferle sürekli temas halinde olan açık tutma potası 
ve ergiyik metalin sadece enjeksiyon sırasında 
atmosfer ile temas ettiği; kepçe ile ergiyik metal alımı 
gerçekleşmeyen üstü kapalı tutma potasından alınan 
numuneler ile belirlenmiştir.  Döküm parçalarının 
kalitesi döküm makinesinden ergiyik ile birlikte eş 
zamanlı olarak üretilen parçaların besleyicilerinden 
alınarak belirlenmiştir. Metal kalitesi (bifilm indeks), 
Azaltılmış Basınç Testi (RPT) ile ergiyik metalin 
katılaştırılması yapılarak belirlenmiştir. RPT ile 
katılaştırılan tüm numunelerin yoğunluk ölçümleri 
hesaplanmıştır. Döküm parçalarına ait mikro-yapı 
analizleri yapılmıştır. X-Ray radyografi analizi ile hem 
RPT numunelerinin hem de besleyicilerin porozite 
görüntülemeleri yapılmıştır. Sonuç olarak, kapalı tutma 
potasının metal kalitesi üzerine negatif etki gösterdiği 
sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Yeniden ergitme, döküm kalitesi, 

yüksek basınçlı döküm, porozite, EN AC 46000. 

 
Abstract 
 
Cold chamber high pressure casting method, which is 
widely used in mass production and aluminum casting, 
causes casting defects like porosities because of rapid 
solidification rate and die filling. Due to the nature of the 
cold-chamber injection machine, the oxide film on the 
surface of the melt is broken and the bifilm formation 
occurs in the structure. Taking the melt with the ladle 
can cause the bifilm defect in casting structure. In this 
study, the effect of melt holder crucible systems used in 
EN AC 46000 alloy on casting quality was investigated. 

The casting quality was determined for both the open 
melt holder crucible that has continuous contact with 
the atmosphere and the closed crucible that liquid 
metal only meets the atmosphere during the injection. 
The quality of the cast parts was determined by taking 
the feeders from the injection machine simultaneously 
with the melt. The metal quality (bifilm index) was 
determined by the solidification of the liquid metal in the 
Reduced Pressure Test (RPT). Density measurements 
of all samples solidified with RPT system were 
calculated. Microstructure analyzes of cast parts were 
investigated. Viewing porosities for both RPT samples 
and feeders was performed by X-Ray radiography 
analysis. As a result, it was concluded that the closed 
holding crucible system has a negative effect on the 
casting quality. 

Keywords: Remelting, casting quality, HPDC, porosity, 

EN AC 46000. 
 

1. Giriş 
 
Yüksek basınçlı döküm yöntemi ile üretilen alüminyum 
alaşımları, havacılık ve otomotiv gibi birçok sektörde 
kritik parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir. Üretilen döküm parçalarının yüzey 
kalitesinin iyi olması, karmaşık geometrilerin kolaylıkla 
üretilebilmesi ve yöntemin seri üretime uygun olması 
alüminyum alaşımlarının yüksek basınç ile dökülmesi 
konusunda büyük avantajlar yaratmıştır [1]. Yüksek 
basınçlı dökümde kullanılan kalıbın hızlı doldurulması 
ve ergiyik metalin kalıba dolduktan sonra 
katılaşmasının hızlı olması gibi sebeplerden dolayı 
parçalarda döküm kusurlarından biri olan porozite 
oluşumu söz konusudur. [2] Porozite oluşumu döküm 
parçasının kalitesini negatif yönde etkilemektedir. Bu 
yöntem ile üretilen parçaların verimliliğinin yüksek 
kalabilmesi için döküm kalitesinin sürekli kontrol 
edilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir. 
 
Yüksek basınçlı dökümde porozite oluşumunun bir 
diğer önemli sebebi ise ergiyik metalin potaya türbülans 
oluşturacak şekilde doldurulmasıdır. Türbülansın, 
ergiyik metalde hidrojen gazının sıkışmasına sebep 
olduğu yapılan çalışmalar arasında belirtilmektedir. [3, 
4] Dışpınar ve Campbell’ın yapmış olduğu çalışmalarda 
da hidrojenin porozite oluşumundaki temel etmen 
olmadığı; porozitenin temel nedenini ergiyik 
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alüminyumun yüzeyinde oluşan oksit film tabakası 
olduğu iddia edilmektedir. [5, 6] Yüzey oksit tabakası 
her kırıldığında ergiyik metalin içine girer ve oksit filmin 
her iki yüzeyi birbiri ile temas ederek bifilmi oluşturur. 
Bifilm, ergiyiğin içinde çatlak gibi davranır. Bifilm 
oluşumunu; ergiyik metalin türbülanslı doldurulması, 
aktarılması ve dökülmesi tetikleyebilmektedir [7]. Bifilm 
oluşumunun şematik görüntüsü Şekil 1'de 
gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 1. Bifilm oluşumunun şematik görüntüsü [5] 

 
Alüminyum, atmosfer ile çok hızlı bir şekilde reaksiyon 
verdiği için sıvı alüminyum ile havanın temas süresini 
kısaltmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu amaçla, 
atmosferle sınırlı teması olan kapalı ergiyik metal tutucu 
potalar tercih edilir. Geleneksel potalarda, ergiyiği 
potadan enjeksiyon makinesine transfer etmek için 
küçük bir kepçe kullanılır. Kepçe tutma potasına 
girdiğinde, yüzeydeki oksit film tabakası kırılır ve tutma 
potasında bulunan ergiyik metalin içine karışır. Bu 
durum döküm parçalarda porozite oluşumuna neden 
olabilir. 
 
Bu çalışmada, EN AC 46000 alaşımı için sıvı metal 
tutucu pota tipinin (açık veya kapalı) döküm kalitesi 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Her iki tip için de bifilm 
endeksi, döküm kalitesinin belirlenmesinde kullanılan 
bir teknik olan azaltılmış basınç testi (RPT) ile 
ölçülmüştür [8]. Numunelerde bulunan porozitelerin 
tespit edilmesinde X-Ray radyografi tekniği 
kullanılmıştır. Bu çalışma, ergiyik tutucu pota 
sistemlerinin döküm kalitesi ve porozite oluşumu 
üzerindeki etkisinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
EN AC 46000 döküm numuneleri, farklı enjeksiyon 
sistemlerine sahip iki farklı döküm makinesi tarafından 
üretilmiştir. Bu çalışmada kullanılan alaşımın kimyasal 
bileşimi Çizelge 1'de verilmiştir. Ergiyik metal kalitesinin 
bir göstergesi olarak bifilm endeksi ölçümü için 
azaltılmış basınç testi (RPT) testi yapılmıştır. Test 
boyunca numuneler 80 mbar vakum basıncında 
katılaştırılmıştır. Döküm parça numuneleri, aynı 
ergiyikten dökülen ürünlerin besleyicisinden alınmıştır. 
Döküm numunelerinin ve döküm parçalarının yeniden 
ergitme sıcaklığı 700°C'dir. Numunelerin porozite 
görüntülemeleri X-Ray radyografi tekniği kullanılarak 
yapılmıştır. Tüm numunelerin porozite hesaplamaları 
hem hacimsel hem de alansal olarak görüntü analiz 
programı ile tamamlanmıştır. Hacimsel porozite ölçümü 
için Arşimet Metodu uygulanmıştır. Döküm parçalarının 
mikro-yapı analizi yapılarak iki sistemin karşılaştırma 
çalışmaları tamamlanmıştır. 
 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 

Çizelge 1. EN AC 46000 alaşımının kimyasal 

kompozisyonu 

 
 
Bu çalışmada, döküm numunelerinin alaşım element 
içeriği her iki ergiyik tutucu pota sistemi için de aynı 
olarak belirlenmiştir. Farklı tip tutma pota 
sistemlerinden dökülmüş EN AC 46000 HPDC 
alaşımlarının temsili mikrografları Şekil 2'de 
gösterilmektedir. Döküm parçalarından alınan 
numunelerin mikro-yapılarına göre, karakteristik primer 
α-Al fazı ve ötektik ve Al-Si dendritik fazı her iki mikro-
yapı görüntüsünde de açıkça görülebilmektedir. Açık 
potadan alınan döküm parçasına ait mikro yapı 
görüntüsü incelendiğinde, açık potadan alınan döküm 
parça numunesinin mikro porozitelerin sayısının kapalı 
potadan alınan döküm parça numunesinden daha az 
olduğu; kapalı potadan alınan numunenin mikro-yapısı 
incelendiğinde ise bu numunelere ait mikro porozitelerin 
boyutunun açık potadan alınan numunenin 
porozitelerine kıyasla çok daha fazla olduğu 
görülmektedir. Her iki numunenin de sahip olduğu 
porozitelerin morfolojileri birbirlerine benzerlik 
göstermektedir. 
 

 
Şekil 2. Pota türlerine göre sınıflandırılan döküm 

parçalarına ait temsili mikro yapı görüntüleri 
 

Döküm parça numunelerine ve RPT test numunelerine 
ait yüzey görüntüleri Şekil 3'te verilmektedir. Kapalı 
potaya ait döküm parça görüntüsünde makro 
poroziteler kolayca görülebilir ancak açık pota 
numunesinde makro porozite görülmemektedir. RPT 
numunelerinin yüzey görüntüleri değerlendirildiğinde, 
açık pota numunesinde porozitelerin sayısının daha 
yüksek olduğunu ancak porozitelerin büyüklüğünün 
kapalı pota numunesinden daha küçük olduğu 
görülmektedir. Her iki numunenin de sahip olduğu 
poroziteler neredeyse küreseldir. 
 

 
Şekil 3. Döküm parçalarına ve RPT numunelerine ait 

yüzey görüntüleri 
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Döküm numunelerinin X-Ray radyografi görüntüleri ve 
açık ve kapalı pota sisteminin RPT test numuneleri 
Şekil 4'te gösterilmektedir. Döküm numunelerin X-Ray 
görüntülerine göre, kapalı pota numunesinde 
poroziteler açıkça görülmektedir ancak Şekil 3'teki gibi 
açık pota numunesinde görülmemektedir. RPT 
örneklerinin X-Ray görüntüleri tüm poroziteleri net bir 
şekilde göstermektedir. 
 

 
Şekil 4. Döküm parçalarına ve RPT numunelerine X-

Ray görüntüleri 
 
RPT numunelerine ait porozite hesaplamaları Çizelge 
2’de, döküm parça numunelerine ait porozite 
hesaplamaları ise Çizelge 3’te verilmektedir. Çizelge 2 
incelendiğinde, RPT numunelerinde yoğunluğun 
azalmasıyla birlikte hacimsel porozitenin de arttığı 
görülmektedir. Alansal porozitedeki değişim bifilm 
indeksi ve hacimsel porozite değerleri ile doğrusaldır. 
Çizelge 3'e göre, alansal porozite değerleri Çizelge 
2'deki değerleri desteklemektedir ancak alansal 
porozite ve bifilm indeks sonuçlarındaki değişimin 
doğrusal olmadığı anlaşılmaktadır. 
 

Çizelge 2. RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel 

porozite hesaplamaları 

 
 

 
 

Çizelge 3. Döküm numunesine ait alansal porozite 

hesaplamaları 

 
 

RPT numunelerinde ve döküm parçalarında oluşan 
porozitelerin küreselliğini gösteren grafik Şekil 5’te 
verilmektedir.  Kapalı potaya ait numunelerde oluşan 
porozitelerin küresellik değerleri yaklaşık olarak aynı 
değerlere sahiptir. Açık pota numunelerinin de değerleri 
birbirine yakın olup; açık potanın da kapalı potanın da 
küresellik değerleri birbirine oldukça yakındır. 
Numunelerde oluşan poroziteler küresel morfolojiye 
sahiptir. 

 
Şekil 5. Numunelerdeki porozitelerin küreselliği 

 
RPT numuneleri ve döküm parçaları için ortalama 
porozite uzunluğunu gösteren grafik Şekil 6’da 
verilmektedir. Döküm parçalarının sonuçlarına göre, 
porozitelerin ortalama uzunluk değerleri birbirine 
yakındır ancak kapalı potanın RPT numunesinin 
ortalama porozite uzunluk değeri, açık potanın RPT 
numunesinin değerinden daha yüksektir. 
 

 
Şekil 6. Numunelerdeki porozitelerin ortalama uzunluğu 

 
RPT numuneleri ve döküm parçaları için ortalama 
porozite alanını gösteren grafik Şekil 7’de verilmektedir. 
Döküm parçalarının sonuçlarına göre, ortalama 
porozite uzunluğu değerleri birbirine yakındır ancak 
kapalı potanın RPT numunesi, açık potanın RPT 
numunesinden daha yüksek ortalama porozite alanı 
değerine sahiptir. 
 

 
Şekil 7. Numunelerdeki porozitelerin ortalama alanı 

 
RPT numuneleri ve döküm parçaları için porozite 
sayısını gösteren grafik Şekil 8’de verilmektedir. RPT 
numunelerinde, numune yüzeyinin birim alandaki 
porozite sayısı hem açık hem de kapalı pota sistemleri 
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için birbirine çok yakındır. Döküm parçalarında ise birim 
alandaki porozite yoğunluğu oldukça düşük olup; her iki 
pota türü de birbirine yakın değerler göstermektedir. 
 

 
Şekil 8. Numunelerdeki porozitelerin sayıca yoğunluğu 

 
RPT numuneleri ve döküm parçaları için porozite 
uzunluk yoğunluğunu gösteren grafik Şekil 9’da 
verilmektedir.  Döküm parçaların sonuçları 
değerlendirildiğinde, numune yüzeyinin birim alanı 
başına düşen porozitelerin uzunluk değerleri yakındır 
ancak RPT sonuçları değerlendirildiğinde ise kapalı 
pota RPT numunesi, Şekil 3'te de gösterildiği gibi, açık 
pota RPT numunesine kıyasla birim alandaki porozite 
boyutu daha fazladır. 
 

 
Şekil 9. Numunelerdeki porozitelerin uzunlukça 

yoğunluğu 
 
RPT numuneleri için porozitelerin sayı yoğunluğu 
değerlerine göre uzunluk dağılımlarını gösteren grafik 
Şekil 10’da, döküm parçaları için porozitelerin sayı 
yoğunluğu değerlerine göre uzunluk dağılımlarını 
gösteren grafik Şekil 11’de verilmektedir. Şekil 10’da 
verildiği gibi RPT numunelerinde açık potada birim 
alanda bulunan porozitelerin boyut dağılımı çoğunlukla 
0,5-1 mm arasında yoğunlaşmıştır. 3 mm’den uzun 
porozite bulunmamaktadır ancak kapalı potanın RPT 
numunesinde 0,5 mm’den 10 mm’ye kadar her boyutta 
poroziteler bulunmaktadır. 
 

 
Şekil 10. RPT numunelerindeki porozitelerin sayıca 

yoğunluğuna göre uzunluk değerlerinin dağılımı 
 

 
Şekil 11. Döküm parçalarındaki porozitelerin sayıca 

yoğunluğuna göre uzunluk değerlerinin dağılımı 
 

Döküm kalitesi, özellikle yüksek basınçlı dökümde 
yüksek kaliteli döküm parçası üretimi için oldukça 
kritiktir. Alüminyumun dökümü sırasında, oksit film sıvı 
metalin üzerinde meydana gelir ve sıvı metalin içerisine 
kırılıp katlanarak karışabilir. Kırılma etkisiyle katlanarak 
ergiyik içine giren bu çift katlı filmler Bifilm olarak 
adlandırılır ve dökümde çatlak benzeri kusurlara sebep 
olabilir [5]. Bifilmler döküm parçasında ciddi kusurlar 
yaratabilir. Azaltılmış basınç testi metal kalitesinin 
belirlenebilmesi (bifilm indeksi) için kullanılır. Bifilm 
indeksi ise metal kalitesinin sayısal olarak 
gösterilmesini sağlamaktadır [4, 8]. Bu çalışmada da 
görüldüğü gibi, tutma potası sistemleri, metal ve döküm 
parça kalitesini oldukça etkilemektedir. Açık potanın 
ergiyik metal alma sistemi bifilm oluşumunu 
tetiklemesine rağmen metal ve döküm parça kalitesi, 
kapalı potanın numunelerinden çok daha iyi sonuç 
vermektedir. Her iki döküm parçası da Al-Si-Cu yüksek 
basınçlı döküm alaşımları [9] olarak karakteristik mikro-
yapı özellikleri göstermektedir. Temsili mikro-yapı 
görüntüleri, grafik sonuçlarını destekler şekilde açık 
pota sisteminin kapalı pota sisteminden daha iyi döküm 
kalitesi sağladığını göstermektedir. 
 

4. Sonuçlar 
 

 Azaltılmış Basınç Testi (RPT), metal kalitesinin 
sayısal olarak belirlenebilmesi için oldukça uygun bir 
test yöntemidir. 

 RPT numunelerinin bifilm indeks sonuçlarına göre, 
açık tutma potası sistemi daha yüksek sıvı metal 
kalitesi sağlar. Kapalı pota sisteminin daha düşük 
kalite sağlamasının sebebi ise metalin enjeksiyon 
mekanizması olabilir. 
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 Döküm parçalarında gözlemlenen porozitelerin 
oluşum mekanizmasında bifilm kusurlarının rol 
oynadığı görülmüştür. 
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Özet 
 

Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm, Al-Si esaslı 
alaşımları dökmek için en uygun yöntem olsa da tutma 
potası oksijen atmosferi ile reaksiyona girme eğilimindedir. 
Ergiyik alüminyumun oksijenle reaksiyona girmesi, ergiyik 
metalin yüzeyinde oksit film tabakasının oluşumuna neden 
olur. Bu oksit film, soğuk kamaralı sistemde kepçe ile 
ergiyik alımı esnasında kolayca kırılabilir. Ergiyik içerisinde 
bulunan oksit filmler katılaşma sırasında yapıda bifilm 
porozitesi oluşumunu tetikler. Bu çalışmada, potadan 
alınan edilen ergiyik AlSi9Cu3 alaşımının metal kalitesinin 
ve aynı ergiyikten elde edilen döküm parçasının kalitesi 
karşılaştırılacak; soğuk kamaralı enjeksiyon makinesinde 
kullanılan pota ve kepçe mekanizmasının metal kalitesi 
üzerine etkisi incelenecektir. Gaz giderme işleminin metal 
kalitesi üzerine etkisini incelemek için X-Ray radyografi ile 
porozite görüntülemesi ve İndirgenmiş Basınç Testi (RPT) 
ile metal kalitesinin belirlenmesi üzerine çalışmalar   
yapılmıştır. Sonuç olarak, soğuk kamaralı yüksek basınçlı 
döküm yönteminde kullanılan kepçe sistemi ve tutma 
potası, ergiyik metal ve döküm parça kalitesi üzerinde 
negatif bir etkiye sahiptir.  
 
Anahtar kelimeler: AlSi9Cu3, metal kalitesi, soğuk 

kamaralı yüksek basınçlı döküm, döküm hatası, porozite 

 

Abstract 
 

The cold-chamber high-pressure die casting is the most 
suitable method for producing Al-Si-based alloys, but the 
system of the melt holder crucible system tends to react 
with the oxygen atmosphere. The reaction of molten 
aluminum with oxygen causes the formation of an oxide 
film on the surface of the molten metal. This oxide film can 
be easily broken during picking up the molten metal via 
ladle. The oxide films in the melt trigger the formation of 
bifilm porosities in the structure during solidification. In this 
study, the quality of the metal obtained from the crucible 
AlSi9Cu3 alloy and the quality of the castings obtained 
from the same melt was compared; The effect of ladle 
mechanism used in cold chamber injection machine on 
metal quality was examined. To investigate the effect of 
degassing on metal quality, studies on viewing porosities 
and determination of metal quality by Reduced Pressure 
Test (RPT) were performed. As a result, the ladle system 
used in the cold chamber high-pressure casting method 
has a negative effect on the melt metal quality. 
 
Keywords: AlSi9Cu3, metal quality, cold chamber die 

casting, casting defect, porosity 
 
 

1. Giriş 
 
Dünyada gerçekleştirilen hafif metal üretiminin yaklaşık 
yarısı, yüksek basınçlı döküm (HPDC) ile elde edilmektedir 
[1]. Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm makinesine ait 
şematik görüntü Şekil 1’de verilmektedir. Otomotiv 
parçaları üretmek için yaygın olarak kullanılan bir döküm 
yöntemi olmasına rağmen, döküm kusurları (özellikle 
porozite ve çekinti boşlukları) nedeniyle çok sayıda parça 
reddi olabilir [2]. Campbell’ın yaptığı çalışmalara göre [4], 
döküm parçasında oluşan porozitelerin ana nedeninin 
alüminyumun doğası gereği ergiyik yüzeyinde oluşturduğu 
oksit tabakasının türbülans döküm etkisi ile ergiyik 
içerisinde çatlak benzeri form oluşturması olduğuna 
inanılmaktadır. Bu yüzey oksit filmi, Şekil 1'de gösterildiği 
gibi kepçe ile tutma potasından ergiyik alüminyum alımı 
esnasında yüzeyde bulunan oksit film kırılır ve ince oksit 
film tabakası ergiyik metalin içine girer. Bunun sonucunda 
yapıda bifilm olarak adlandırılan çatlak benzeri kusurlar 
oluşur. Bifilm kusuru son derece ince olup; ergiyik metalin 
döküm kalitesini ve mekanik özelliklerini negatif 
etkilemektedir. [3, 4] Bifilm oluşum mekanizmasının 
şematik gösterimi Şekil 2’de verilmektedir. 

 
Şekil 1. Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm 

makinesinin şematik görüntüsü [6] 
 
Şekil 2'deki bifilm oluşum mekanizmasında da gösterildiği 
gibi, döküm esnasında oluşan yüzey türbülansının etkisiyle 
kırılma dalgası oluşur ve yüzeyde bulunan oksit film kırılır 
ve oksit film yüzeyleri birbirlerine temas ederek çift katlı 
oksit film (bifilm) oluşturur. Bifilm oksitleri türbülans etkisiyle 
ergiyiğin içine batar ve metalde çatlak benzeri bir kusur 
olarak ortaya çıkar [4]. Bifilmlerin metal kalitesi ve döküm 
parçalarının mekanik özellikleri üzerine etkisi hala 
çalışılmakta olup; oluşum mekanizmasının daha iyi 
anlaşılması için hala birçok çalışma yapılmaktadır [5]. 
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Şekil 2. Bifilm oluşum mekanizmasının şematik görüntüsü 

[7] 
 

Metal alaşımlarına ergitme işleminden sonra sıvı metal 
kalitesinin arttırılması ve döküm kusuru olan porozite 
oluşumunun azaltılması için gaz giderme işlemi 
uygulanmaktadır [8, 9]. Gaz giderme işlemi, ergiyik metal 
tutma potasına getirilmeden önce gerçekleştiği için metalin 
enjeksiyonu sırasında gaz giderme işlemi bifilm hatalarının 
giderilmesinde çok efektif olmayabilir [3]. 
 
Gaz giderme işleminden sonra tutma potasına alınan 
ergiyik metal, dökümün türbülanslı olmasından kaynaklı 
olarak metalde bifilm kusuru oluşma ihtimali oldukça 
artmaktadır. Türbülanslı dökümden kaynaklanan hatalar, 
yüksek basınçlı dökümde yaygın olarak görülmektedir [11]. 

 
Bu çalışmada, ergiyik metale yapılan gaz giderme işleminin 
metal kalitesi üzerine etkisi incelenmiştir. Gaz giderme 
işlemi yapılmış ergiyik metalin tutma potasına alınması ile 
soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm yönteminin ergiyik 
metal kalitesi ve döküm parça kalitesi üzerine etkileri 
incelenmiştir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma ile soğuk 
kamaralı yüksek basınçlı döküm tekniğinin AlSi9Cu3 
alaşımının metal kalitesine ve döküm parça kalitesine olan 
etkisi belirlenecektir. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
AlSi9Cu3 alaşımlı döküm numuneleri soğuk kamaralı 
enjeksiyon makinesi ile üretilmiştir. Bu çalışmada kullanılan 
alaşımın kimyasal bileşimi Çizelge 1'de verilmiştir. Ergiyik 
metal, tutma potasına getirilmeden önce 2 dakika Argon 
atmosferinde gaz giderme işlemine tabi tutulmuştur. Metal 
kalitesinin göstergesi olan bifilm indeks hesaplaması için 
azaltılmış basınç testi (RPT) testi yapılmıştır. Hem tutma 
potasındaki ergiyik metalin hem de o ergiyikten elde edilen 
döküm parçasının kalitesini belirleyebilmek için yapılan bu 
testte ergiyik numuneler 80 mbar vakum altında 
katılaştırılmıştır. Ergiyik numuneler tutma potasından, 
yeniden ergitme yapılacak numuneler ise döküm parçasına 
ait yolluktan alınmıştır. Döküm parçasının metal kalitesi, 
parçanın yeniden ergitilip RPT’ de katılaştırılmasıyla 
belirlenmiştir. Yeniden ergitme işlemi 700°C’ de 
gerçekleştirilmiştir. RPT numunelerinin ve döküm 
parçasının porozite görüntülemeleri X-Ray radyografi ile 
incelenmiştir. Numunelerin porozite hesaplamaları hem 
hacimsel hem de alansal olarak gerçekleştirilmiştir. 
Hacimsel porozite ölçümü Arşimet Metodu ile yapılmıştır. 

Döküm parçalarının alansal porozite hesaplamaları ise 
yüzey görüntü analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. 
 

Çizelge 1. AlSi9Cu3 alaşımının kimyasal kompozisyonu 

 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 

Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm makinesi ile 
dökülmüş AlSi9Cu3 alaşımının temsili mikro yapı 
görüntüleri Şekil 3'te gösterilmektedir. AlSi9Cu3 alaşımı 
döküm numunesinin mikro-yapılarına göre, karakteristik 
birincil α-Al fazı ve ötektik ve Al-Si dendritik fazı 
görülmektedir [12]. Açık potadan alınan döküm parçasının 
mikro-yapı görüntüleri incelendiğinde yapıda mikro 
gözenekler gözlenmektedir ve bu mikro gözeneklerin 
morfolojisi neredeyse küreseldir. 
 

 
Şekil 3. Döküm parçasına ait temsili mikro yapı görüntüleri 

Birincil AlSi9Cu3 alaşımının ergitilmesinden sonra, ergiyik 
metale iki dakika boyunca Argon ile gaz giderme işlemi 
uygulanır. RPT numunelerinin gaz giderme işlemi öncesi 
ve sonrasına ait yüzey görüntüleri Şekil 4'te verilmiştir. 
Ergiyik metale uygulanan gaz giderme işleminden sonra 
RPT numunelerinde gözlemlenen porozite miktarı ve 
büyüklükleri belirgin şekilde azalır. Uygulanan iki dakikalık 
gaz giderme işlemi metal kalitesini olumlu yönde 
etkilemektedir ve ergiyik metalde porozite oluşumuna 
sebep olabilecek potansiyel nedenlerin etkisini 
azaltabilmektedir. 

 
Şekil 4. Gaz giderme işleminin AlSi9Cu3 alaşımı üzerine 

etkisi ve bu alaşıma ait RPT numunelerinin yüzey 
görüntüleri 

Gaz giderme işlemi öncesi ve sonrasında alınan RPT 
numunelerine ait X-Ray radyografi görüntüleri Şekil 5’te 
gösterilmektedir. RPT numunelerinin X-Ray görüntülerine 
göre, her iki numunede de poroziteler açıkça görülmektedir 
ancak porozitelerin dağılım alanı ve büyüklükleri 
birbirlerinden farklılık göstermektedir. Ergiyik metale gaz 
giderme işlemi uygulanmadan önce numunede oluşan 
poroziteler daha büyüktür ve daha geniş alana yayılmıştır. 
Her iki RPT numunesinde de porozitelerin numunelerin 
merkezinde toplandığını açıkça görülmektedir. 
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Şekil 5. Gaz giderme işlemine ait RPT numunelerinin X-

Ray radyografi görüntüleri 
 

Dökümden alınan parçaya, döküm öncesi alınan ergiyik 
metalin RPT numunesine ve döküm parçasının yeniden 
ergitme sonucu elde edilen RPT numunesine ait yüzey 
görüntüleri Şekil 6’da verilmektedir. Döküm numunesinin 
yüzey görüntüsünde makro poroziteler açıkça 
görülmektedir. RPT numunelerinin yüzey görüntüleri 
incelendiğinde ise yeniden ergitilmiş döküm parçasına ait 
RPT numunesinde porozite sayısının ve büyüklüğünün 
daha fazla olduğu görülmektedir. Bu numunede poroziteler 
daha geniş bir alana dağılmış ve bu dağılım genel olarak 
numunenin yüzeyine yakın bölgede gerçekleşmiştir. Ergiyik 
metalden alınan RPT numunesine ait porozite boyutu daha 
küçüktür ve porozitelerin dağılımı numunenin 
merkezindedir. Ergiyik metal RPT numunesinin porozite 
sayısı yeniden ergitilen numuneye kıyasla daha fazla 
olabilir. Porozitelerin morfolojisi her iki RPT numunesi için 
de neredeyse küreseldir. 
 

 
Şekil 6. Açık potadan alınan döküm parçası ve RPT 

numunelerine ait yüzey görüntüleri 
 

Dökümden alınan parçaya, döküm öncesi alınan ergiyik 
metalin RPT numunesine ve döküm parçasının yeniden 
ergitme sonucu elde edilen RPT numunesine ait X-Ray 
radyografi görüntüleri Şekil 7’de verilmektedir. Döküm 
parçasına ait X-Ray görüntüsüne göre, numunenin içinde 
çok fazla porozite yoktur ancak detaylı incelendiğinde 
görüntü üzerinde az da olsa porozite görülebilmektedir. 
RPT numunelerine göre, özellikle döküm parçasına ait RPT 
numunesinde poroziteler kolayca gözlenebilirken; 
porozitelerin dağılım alanının büyüklüğü Şekil 6'da da 
belirtildiği gibi açıkça görülebilmektedir. Ergiyik metale ait 
RPT numunesinin ise porozite dağılım alanı daha dar ve 
numunenin merkezinde olup; bu porozitelerin boyutları çok 
daha küçüktür. 
. 

 
Şekil 7. Açık potadan alınan döküm parçası ve RPT 

numunelerine ait yüzey görüntüleri 
 

RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel porozite 
hesaplamaları Çizelge 2’de, döküm parçasına ait alansal 
porozite hesaplamaları ise Çizelge 3’te verilmektedir. 
Çizelge 2'ye göre, yoğunluğun azalması sonucunda RPT 
numunelerine ait hacimsel porozite oranının arttırdığı 
sonucu çıkarılabilmektedir. Gaz giderme işleminden sonra, 
metalin yoğunluğunda artış meydana gelir. Yoğunluk 
değerindeki bu artış, porozite miktarının etkin biçimde 
azalması anlamına gelmektedir. Hacimsel porozite 
değerinin azalmasından da bu sonuç çıkarılabilmektedir. 
Alansal porozitedeki değişim, bifilm indeksi ve hacimsel 
porozite ile doğrusaldır. Döküm numunesinin tekrar 
ergitilmesinden sonra, hacimsel porozite miktarı ve alansal 
porozite miktarı numunelerin yoğunluğu azaldıkça artış 
göstermektedir. Döküm parçasına ait RPT sonucunun, 
ergimiş metale ait RPT sonucuna kıyasla daha yüksek 
hacimsel porozite değeri gösterilmesi ise metalin 
kalitesinde düşüş meydana geldiğini göstermektedir. 
 

Çizelge 2. RPT numunelerine ait alansal ve hacimsel 

porozite hesaplamaları 

 
 

Çizelge 3. Döküm numunesine ait alansal porozite 

hesaplamaları 

 
 
RPT numunelerinde ve döküm parçasında oluşan 
porozitelerin küreselliğini gösteren grafik Şekil 8’de 
verilmektedir. Gaz giderme işleminin porozitelerin 
morfolojisi üzerinde herhangi bir etkisi 
gözlemlenmemektedir. Porozitelerin küreselliği gaz 
giderme işlemi öncesinde ve sonrasında hemen hemen 
aynıdır. Döküm numunesi tekrar ergitildiğinde elde edilen 
döküm parçasına ait RPT numunesinde oluşan 
porozitelerin, ergiyik metale ait RPT numunesinde oluşan 
porozitelerden daha küresel morfolojiye sahip olduğu 
görülmektedir. 

 
Şekil 8. Numunelerdeki porozitelerin küreselliği 

 
RPT numuneleri ve döküm numunesi için ortalama porozite 
uzunluğunu gösteren grafik Şekil 9’da verilmektedir. Gaz 
giderme işleminin sonuçlarına göre, gaz giderme işlemi 
ortalama gözenek uzunluğunu azaltıcı bir etki 
göstermektedir. Yeniden ergitilmiş döküm parçasına ait 
RPT numunesinde ise daha yüksek ortalama porozite 
uzunluğu görülmektedir. 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

726



 

 
Şekil 9. Numunelerdeki porozitelerin ortalama uzunluğu 

 
RPT numuneleri ve döküm numunesi için ortalama porozite 
alanını gösteren grafik Şekil 10’da verilmektedir. Gaz 
giderme işleminin sonuçlarına göre, gaz giderme işlemi 
ortalama porozite uzunluğu azaldığı için porozitelerin 
ortalama alan değeri de azalmaktadır. Ergiyik metale ait 
RPT numunesinin ve döküm numunesine ait RPT 
numunesinin porozitelerinin ortalama alan değerleri 
birbirine yakındır fakat yeniden ergitilmiş döküm parçasına 
ait RPT numunesi, diğerlerinden daha yüksek porozite 
alanına sahiptir. 
 

 
Şekil 10. Numunelerdeki porozitelerin ortalama alanı 

 
RPT numuneleri ve döküm numunesi için porozite sayısını 
gösteren grafik Şekil 11’de verilmektedir. Gaz giderme 
işlemi, numunenin birim alanı başına düşen porozite 
sayısını etkilemektedir. Gaz giderme işleminden sonra 
porozite sayısı yoğunluğu azalır. Ergiyik RPT numunesinde 
birim alan başına düşen porozitelerin daha küçük boyutlu 
olması sebebiyle döküm parçasına ait RPT numunesinden 
daha yüksek porozite yoğunluğu değeri elde edilmiştir. 
Birim alanda bulunan küçük alanlı poroziteler numunenin 
porozite sayısı yoğunluğunu arttırmaktadır. 
 

 
Şekil 11. Numunelerdeki porozitelerin sayıca yoğunluğu 

 

RPT numuneleri ve döküm numunesi için porozite uzunluk 
yoğunluğunu gösteren grafik Şekil 12’de verilmektedir.  
Gaz giderme işlemi, birim alandaki porozitelerin 
uzunluğunu azaltmak için oldukça etkilidir. Açık pota RPT 
numunelerinde de porozitelerin birim alandaki uzunluk 
değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. 
 

 
Şekil 12. Numunelerdeki porozitelerin uzunlukça 

yoğunluğu 
 
RPT numuneleri ve döküm numunesi için porozitelerin 
yoğunluk değerlerine göre uzunluk dağılımlarını gösteren 
grafik Şekil 13’te verilmektedir. Birim alan başına düşen 
porozitelerin uzunluğu, tüm RPT numuneleri ve döküm 
parçası için çoğunlukla 0,5 ile 3 mm arasında bir dağılım 
göstermektedir. Numunelerde 3 mm’den büyük poroziteler 
yeniden ergitilen döküm parçasına ait RPT numunesinde 
gözlemlenmektedir. 

 
Şekil 13. Numunelerdeki porozitelerin sayıca yoğunluğuna 

göre uzunluk değerlerinin dağılımı 
 
Özellikle yüksek basınçlı dökümde döküm kalitesi üretilen 
döküm parçasının kalitesi için çok büyük bir önem arz 
etmektedir. Döküm kalitesinin iyi olması için sıvı metal 
kalitesinin iyi olması gerekmektedir. Alüminyumun 
türbülanslı dökülmesi, ergiyiğin kabarcıklar ve çatlaklarla 
dolmasına neden olur. Bifilm olarak adlandırılan çatlak 
benzeri kusurlar, metalin mekanik özelliklerini ve döküm 
kalitesini oldukça negatif etkilemektedir [13]. Mostafaei ve 
Uludağ'ın yapmış olduğu çalışmalara göre [8,14] gaz 
giderme işlemi, sıvı metalin temizlenmesi ve daha kaliteli 
döküm parçası elde edebilmek için en uygun işlemdir. Bu 
çalışmada da görüldüğü gibi, gaz giderme işlemi ergiyik 
alüminyumun temizlenmesi için etkilidir ve döküm 
kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Gaz giderme 
işlemi, bifilm oluşumunu ve bifilmin metal kalitesine etkisini 
azaltmada etkili olarak kullanılan bir yöntemdir. Gaz 
giderme işleminden sonra türbülanslı döküm, bifilm 
porozitesi oluşumunu tetikler. Soğuk kamaralı enjeksiyon 
makinesinin kepçe mekanizması, yüzey oksit filmlerinin 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

727



 

kırılmasına neden olur ve hem ergiyik hem de döküm 
numunelerinin bifilm kusurunun oluşumunu tetikleyebilir. 
 

4. Sonuçlar 
 

 Gaz giderme işlemi bifilm indeksine ve alansal 
porozite ölçüm sonuçlarına bakıldığında yararlı bir 
etki gösterir ve yüksek basınçlı dökümde sıvı 
metal kalitesinin arttırılmasını sağlar. 

 Gaz giderme işleminden sonra ergiyik metalin 
tutma potasına türbülanslı dökülmesi; ergiyik 
metalde bifilm oluşumuna neden olabilir, metal ve 
döküm parçasının kalitesini düşürebilir, porozite 
gibi döküm kusurlarına sebep olabilir. 

 Soğuk kamaralı yüksek basınçlı döküm 
sisteminde sıvı metal almak için kullanılan kepçe 
sisteminin, döküm parçasında bifilm kaynaklı 
porozite oluşumuna sebep olduğu görülmüştür. 

 Metal kalitesinin düşmesinde ve porozite 
oluşumunda bifilm kusurlarının etkili olduğu 
görülmüştür. 
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Abstract
 
A new fluorescent Turn ON chemosensor was prepared 
by Schiff base condensation of phenolphthalein with the 
4-methylthiosemicarbazide. Fabricated sensor was 
successfully characterized using 

1
H-NMR. Moreover, 

the sensor is an ultrasensitive and selective 
determination of Zn

2+
 ions in ACN/H2O (v/v=95/5) 

solution. Also, the chemosensor demonstrated the 
selective TURN ON fluorescence quenching at 468 nm. 
Additionally, the detection limit of the sensor is 
determined as 47.8 nM and the stoichrometric ratio of 
complex between sensor and Zn

2+
 is 1:2.  

Keywords: Zinc ion, fluorescence sensor, carbazide  

 

1. Introduction 
 
Zn

2+ 
ion is the maximum abundant d-block metal ions in 

the earth behind iron and it is also an essential element 
in the human body. In most instances, zinc is an 
essential cofactor for the metalloenzymes and plays 
key catalytic or structural roles such as cellular 
metabolism, gene transcription, brain function, and 
immune function. The permissible dietary intake of zinc 
for humans is about 8-11 mg/day. However, high 
dosages of Zn

2+ 
in human body not only cause 

detrimental health problems such as skin diseases, 
diabetes, and prostate cancer, but also several 
neurological disorders including Alzheimer’s disease, 
diabetes and etc. [1-2].  
Numerous analytical techniques for example graphite 
flame atomic absorption spectrometry (AAS),atomic 
fluorescence spectrometry (AFS), plasmon resonance 
sensor, inductively coupled mass atomic emission 
spectrometry(ICM–AES),electrochemical assays 
plasmon–resonance Rayleigh scattering spectroscopy 
(RSS), inductively coupled plasma optical emission 
spectroscopy (ICP–OES), and etc. have been 
employed to detect zinc (II) ions [3]. 
Nevertheless, these methods are not easy sample 
preparation, and low cost, and also have limitations for 
determination of Zn

+2
 ions. Therefore, fluorescence 

chemosensors based determination techniques have 
received significant interest in recent years due to their 
operational simplicity and rapid and also high sensitive 
detection [4].  
In this work, we prepared and report a new fluorescent 
sensor, PHT, based on phenolphthalein derivative that 

could be employed as fluorescent sensor for detection 
of Zn

2+
 in ACN/H2O (95/5 v/v). Additionally, PHT sensor 

was selective toward Zn
2+

 without interference from 
other ions such as Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Sr

2+
, Ba

2+
, Zn

2+
, 

Cd
2+

, Mn
2+

, Pb
2+

, K
+ 

and Al
3+

. Moreover, the detection 
limit of the sensor for Zn

2+ 
was considerably low and 

sensor has a good performance for the detection value 
of PHT for Zn

2+
 in ACN/H2O (v/v=95/5) solution. 

 

2. Experimental 
 
2.1. General 
 

Chemicals were obtained from commercial suppliers 
and the solvents were purchased from Merck Co. 
(Germany) and utilized without further purification. 
Analyses of products were performed utilizing 

1
H-NMR 

and elemental analysis instrument. NMR spectra were 
made at frequency of 300 MHz for 

1
H NMR. Elemental 

analysis of compound was performed by using a Leco 

CHNS 932(Leco‐932, St.Joseph, MI, USA) and EZ‐melt 

apparatus (Lambda Pho-tometrics, Hertfordshire, UK), 
respectively. Fluorescence spectra were collected on 
Perkin Elmer Waltham, MA, USA. 
 
2.2. Synthesis 
 

Dialdehyde‐phenolphthalein was synthesized according 

to according to the reported methods [5]. 
 
2.2.1. Synthesis of PHT 
 

A mixture of dialdehyde‐phenolphthalein (0,5 g, 

1.34mmol) and 4-methylthiosemicarbazide(0.28 g, 
2,67mmol) were dissolved in ethanol (30 mL), and 
stirred for 10 h at room temperature. After, the formed 
yellow precipitate was filtered off and washed with 
excess ethanol. The crude product was recrystallized 
from ethanol and obtained as a white solid (80% yield). 
1
H‐NMR (300 MHz, DMSO-d6): δ2,81 (6H,2,8 Hz, 

CH3),7.25(t, 4H,7.2 Hz, ArH), 8.22-7.78(6H, ArH), 6.95 
(m, 2H, ArH), 8.67 (s, 2H, CHN),8.3 (s, 2H, NH), 10.3 
(s, 2H, 0H), 11.4 (s, 2H, NH). Anal. Calcd. for 
C26H24N6O4S2 (548,64): C, 56.92; H, 4.41; N,15.32; O, 
11.66, S, 11.69. Found: C, 56.92; H, 4.28; N, 14.42, S, 
12.03. 
 
2.3. Fluorescence study of ligand towards metal 
ions 

A mixture of acetonitrile(ACN)/H2O(95/5, v/v) solution at 
room temperature was utilized for spectrophotometric 
measurements. The stock solutions of ligand were 
prepared in DMSO (10 mM) and diluted with the 
mixture of ACN/H2O (95/5, v/v) (0.5 µM) in a 3 mL of 
cuvette. Perchlorate salts of metals were used and 
solved in ACN for preparing cation solutions (1mM). 
Corresponding volume of perchlorate salts were put 
into solution of ligand and the spectra were measured 
after mixing for 5 min, λem=355nm and slit 
widhts=10nm, 10nm. 
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3. Results and Discussion 
 
3.1. Synthesis 

 
PHP was synthesized by the condensation reaction of 
dialdehyde‐phenolphthalein and 4-methyl thio 

semicarbazide in ethanol at room temperature with 
80% yield (Scheme 1) and it is depicted in Scheme 1, 
and successfully characterized by using 

1
H-NMR 

(Figure 1).  

 

Scheme 1. The synthetic route of PHP. 

 

Figure 1. 
1
H NMR spectrum of PHP in d6-DMSO. 

3.2. Fluorescent Studies 
 

The sensing ability of PHP towards metal ions was 
investigated by using the fluorescent spectroscopy in a 
mixture of CH3CN/H2O (95:5,v/v). Just as shown in Fig. 
2, the free PHP (5 μM, ƛex= 365 nm) has a very weak 
fluorescent intensity, after addition of metal ions  PHP 
sensor showed a significant response for Zn

2+
 ions over 

other competing cations, namely Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Sr

2+
, 

Ba
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Mn
2+

, Pb
2+

, K
+ 

and Al
3+

. The probe 
PHP showed about 21‐fold increase in emission 

intensity at 468 nm with the addition of 10.0 equivalents 
ofZn

2+ 
(Figure 2). 

 

Figure 2. Fluorescence intensity changes of PHP (10 

mM) in the presence of various cations (10 mM) in 
CH3CN/H2O (95:5,v/v)solution (95/5, v/v, 5µM,) at 468 
nm. 

3.2.1. Sensitivity Studies 

To gain an insight into the interaction properties of PHP 
for Zn

2+
, a fluorescence titration of fabricated probe was 

performed up to 10.0 equiv. of Zn
2+

. The intensity of 
PHP at 468 nm increasingly quenched with gradual 
addition of zinc (II) ions (0 µM to 10 µM) (Figure 3). 
After the addition of 10.0 equivalents of Zn

2+
, the 

emission intensity reached a saturation level. This 
result showed that the stoichiometry of the complex 
between PHP and Zn

2+
is 1:2. 

 

Figure 3. Fluorescence titration spectra of PHP upon 

incremental addition of Zn
2+

in ACN/H2O (95/5, v/v). 

Figure 4ashows the plot of I versus and cation 
concentration in CH3CN/H2O (95:5,v/v) solution. The 
detection limits of PHP and towards Zn

+2
 cation found 

to be 47.8 nM.The association constant (Ka) for 

Zn
2+

binding with PHP was calculated as 1.23×10
5 

M
1-

from fluorescence titration data (Figure 4b), on the 
basis of the Benesi–Hildebrand equation.  

a)
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b) 

 

Figure 4. (a) The plot of emission intensity of PHP at 
468 nm versus Zn

2+
 cation concentration and (b) 

Benesi–Hildebrand plots assuming 1:2 stoichiometry 
from fluorometric titration data of receptor PHP(5 x 10

-6 

M) with Zn
2+

. 

Following the addition of10.0 eqv. zinc ions to PHP 
solution (ACN/H2O (v/v=95/5), the fluorescent intensity 
of PHP reached a stable value within 4 min and 
remaining constant from 4 to 5 min (Fig. 5). It is easily 
said that reaction time of 4 min may be used for this 
system. 

 

Figure 5. Time dependent fluorescent intensity 

changes of PHP (5 M in ACN/H2O (v/v=95/5). 

3.2.2. Sensing Mechanism 

To examine complex formation, the binding 
stoichiometry between PHP and Zn

2+
 was examined by 

Job’s plot which supported complex stoichiometry 
between PHP and Zn

2+
. As can be seen from figure 6, 

the stoichiometric ratio between PHP and Zn
2+ 

was 
found as 1:2 by Job analysis. 

 

Figure 6. Job plot ofPHP-Zn
2 +

complexation. 

3.2.3. Selectivity Studies 

The selectivity and sensitivity of receptors PHP with 
series of cations such as Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Sr

2+
, Ba

2+
, 

Zn
2+

, Cd
2+

, Mn
2+

, Pb
2+

, K
+ 

and Al
3+ 

have been further 
investigated with the help of fluorescence 
spectroscopy. It is easily said that fabricated sensor 
exhibited “turn-on” fluorescence response, and 
displayed selectivity towards Zn

2+
in CH3CN–H2O (95/5, 

v/v) (Figure 7). 

 

Figure 7. Selectivity of the PHP-Zn
2+

 probe over the 

different metal ions at 468 nm with Zn
2+

. 

4. Conclusion 
 
We successfully developed a facile fluorescent sensor 
for Zn (II) based phenolphthalein appended 4-
methylthiosemicarbazide (PHP). The stoichiometry of 
the complexes between PHP and Zn

2+ 
ions was 

determined by the Job’s method and found to be 2:1 
ratio. In addition, the limit of detection value for Zn

2+ 

ions was calculated to be 47.8 nM according to S/N=3. 
The facile preparation of PHP, the detection value of 
PHP for Zn

+2
 and the demonstration of its selectivity 

warrant its ability to utilize as a tool for detection of Zn 
(II) in solutions. 
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Özet 

Bu çalışmada çift fazlı çelik DP450 (dual phase steel) 
ile A7075-T651, A6061-T6 aluminyum alaşımlarının 
nokta direnç kaynaklanabilirlikleri incelenmiştir. Her bir 
kaynaklı bağlantının birleşme aryüzeyleri incelenerek 
Elektron Prob Microanalizer (EPMA) ve Scanning 
Electron Microscope (SEM) kullanılarak 
görüntülenmiştir. Ayrıca çekme testi sonucunda kırılan 
yüzeylerin EDX analizleri yapılarak kopmada hangi 
elementlerin aktif rol aldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Alüminyum, kaynak, SEM, EPMA 

Abstract 

In this study, resistance spot weldability of DP450 
grade dual phase steel and A7075-T651, A6061-T6 
aluminum alloys were investigated. The joint surfaces 
of each welded joint were examined and visualized 
using the Electron Probe Microanalizer (EPMA) and 
Scanning Electron Microscope (SEM). In addition, EDX 
analysis of the fractured surfaces was carried out. 
Which elements play an active role in breaking. 

Keywords: Aluminium, Welding, SEM, EPMA 

1. Giriş

Petrol üreten ülkelerin petrol fiyatlarını sürekli 
arttırmaları sonucu dünya çapında görülen enerji 
krizleri ve enerji kaynaklarının azlığı, otomobil 
üreticilerini daha ekonomik, yakıt tüketimi daha az olan 
taşıt üretmeye yöneltmiştir. Taşıtlarda yakıt tasarrufu, 
motor verimi arttırılarak ve/veya taşıt ağırlığını 
azaltarak mümkün olabilir [1,2]. 

Çift-fazlı çeliklerin benzer alanlarda kullanılan diğer 
çeliklere göre mukavemet/ağırlık oranları daha 
yüksektir. Bunun yanında şekillendirilebilme kabiliyeti 
ve şekillendirme sonrası dayanımlarının daha iyi 
olması nedeniyle özellikle otomotiv endüstrisinde taşıt 
ağırlığının azaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca çift-fazlı 
çelikler beyaz eşya endüstrisi olmak üzere, diğer taşıt 
araçları, imalat endüstrileri, makine imalat endüstrileri 
gibi alanlarda yüksek miktarlarda kullanılmaktadır. 

Çift-fazlı çelikler mikro yapılarında ferrit matris 
içerisinde martenzit parçacıkları içeren az karbonlu, az 
alaşımlı ve alaşımsız yüksek dayanımlı çelik türleri 
olup; yapılarında ferrit ve martenzit fazını bir arada 
bulundurduklarından dolayı hem yüksek mukavemet 
hemde yüksek sünekliğe sahiptirler. Yapıda bulunan 
ferrit (α) fazı yüksek süneklik sağlarken, martenzit (M) 
fazı ise sertlik ve mukavemeti arttırmaktadır. Çift fazlı 
çelikler A1 ile A3 arasındaki iki fazlı (γ+α) kritik bölgede 
ısıl işlem gören çeliğin yapısındaki östenitin martenzite 

dönüşümünü sağlayacak hızda soğutulması ile elde 
edilir [3-6].  

Endüstrinin çeşitli alanlarında özellikle otomotiv 
sektöründe elektrik direnç nokta kaynağının kullanımı 
yaygın bir şekilde artmaktadır. Bir otomobilin 
üretiminde binlerce parça kullanılmakta ve yüzlerce 
farklı tipte işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerden 
belkide en önemlisi, araç kalitesini %40 oranında 
etkileyen, aracın gövdesinin ortaya çıkarıldığı kaynak 
işlemleridir. Araçların karoserleri, takviye sacları ve 
şase bağlantı parçalarının kaynağı elektrik direnç nokta 
kaynağı ile yapılmaktadır. Araçların bu kısımlarında 
meydana gelebilecek hatalar direkt ürünün kalitesine 
etki etmektedir. 

Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden 
biridir ve mühendislik yapılarında çeliklerden sonra en 
fazla kullanılan metaldir. Özellikle hafiflik istenilen 
uygulamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Korozif 
ortamlarda; alümünyum alaşımlarının yüzeyinde bir 
oksit tabakası olması nedeniyle dayanım 
sağlamaktadır. Alüminyum alaşımlarının sıcak ve 
soğuk şekillendirme kabiliyetleri iyidir. Çeliklere 
nazaran 1/3 ağırlığa sahiptir [7,8]. Yıllar içerisinde artan 
ekolojik kaygılar nedeniyle, dünya otomobil 
üreticilerinin yeni arayışlar ve araştırmalar içerisinde 
olmasını tetiklemiştir ve sonucu olarak alüminyum 
alaşımlarını yönelmeye başlamışlardır. Bu bağlamda 
otomotiv endüstrisinde kullanılan birçok malzemeden 
biri olduğu açıktır.  

Nokta direnç kaynağı malzemenin geçen elektrik 
akımına karşı gösterdiği direnç ile oluşan ısı ve kaynak 
bölgesine uygulanan basma kuvveti ile sağlanan bir 
kaynak yöntemidir [9-11]. Nokta direnç kaynağı 
otomotiv sanayisinde çok yaygın olarak kullanılan bir 
birleştirme tekniğidir. Nokta direnç kaynağı; işleminin 
hızlı olması sağlam birleştirme ve ekonomiklik gibi çok 
önemli avantajlara sahiptir. Gelecekte otomotiv 
endüstrisinde laser kaynağı yerine veya ortak 
kullanımının artacağı ve bu şekilde daha hafif araçlar 
yapılabileceği tasarlanmaktadır [12]. İlave olarak, 
yüksek mukavemet, estetiklik ve özel beceri 
gerektirmemesi gibi nedenlerden az karbonlu ve diğer 
çelik sacların, petro-kimya, gıda, mutfak eşyaları, 
beyaz eşya, otomotiv endüstrisi gibi korozyon 
dayanımının ve hijyenin bir arada istendiği ürünlerin 
imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.     

Kullanım alanlarına bağlı olarak her malzemenin 
birbirleri ile bağlantı oluşturulması gereksinimi 
doğmuştur. Çift fazlı çelik ile alüminyum alaşımlarında 
kaynaklı imalatları gerekebilmektedir. Bu çalışmada bu 
tarz bir bağlantı hakkında çalışma yapılmıştır. 

2. Deneysel Çalışmalar
Çalışmada xxx alüminyum alaşımı ve DP450 çift fazlı 
çeliği kullanılmıştır. 
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Tablo 1. Kimyasal bileşimler. 
 

Malzeme C  Si Mn Fe Cu Cr Al 

DP450 0,05 0,13 1,32 Kalan 0,14 0,51 0.032 

AA6061 0 0,54 0,07 0,21 0,24 0,1 Kalan 

AA7075 0 0,4 0,3 0,5 1,7 0,22 Kalan 

 
1.0 mm kalınlıktaki Çelik ve 2,0 mm kalınlıktaki 

alüminyum levha malzemeler 30mm x 100mm 
ebatlarında kesilmiştir. 30mm boyunca üst üste koyulan 
malzemeler pinomatik ve dijital kontrollü nokta direnç 
kaynak makinesinde 15 kA kaynak akımında 15 çevrim 
kaynak sürsinde ve elektrot tutma süresi ise 25 çevrim 
uygulanmıştır. 4 x 105 Pa elektrot baskı kuvveti 
ayarlanmıştır. 

Mikroskop görüntüleri alınmıştır. CAMECA sx 100” 
EPMA makinesinde (Electron probe microanalyzer) 
kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca SEM analizleri ve 
EDX analizleri yapılmıştır. Çekme testleri 2 mm/dk 
hızda MTS (100 kN servohydraulic) makinesinde 
yapılmıştır. 
 

3. Sonuçlar  
 
Alüminyum ile çeliğin kaynaklı bağlantılarının makro 
görüntüleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. Ortadaki 
malzeme alüminyum üst ve alt malzemeler ise çeliktir. 

 

 

 

Şekil 1. Makro görüntüler. 
 
Makro fotoğraflar incelendiğinde merkez yada birleşme 
hattında herhangibir belirgin porozieteye 
rastlanmamıştır. Bu görüntü bağlantının oluştuğuna ve 
aşırı parameter kullanılmadığına işaret olabilir. 
 

 
Şekil 2. 7x – DP kaynak bağlantı SEM görüntüsü 

 

 
Şekil 3. 6x – DP kaynak bağlantı SEM görüntüsü 

 
Ranfeng Qiu ve arkadaşları [13] yaptıkları çalışmada  
A5052 alüminyum alaşımı ile çeliği nokta direnç 
kaynağı ile birleştirmiştir. Bu çalışmada kaynak akımı 
ile bağlantı atabakasının derinliğinin değişimini 
incelemiştir. Kaynak akım artışı ile merkez bağlantı 
tabakasının inceldiğini ve aklınlığının azaldığını rapor 
etmişlerdir. 
 
Aşağıda kaynaklı parçaların çekme testi sonucunda 
kopmuş yüzeylerinin SEM fotoğrafları ve kırık yüzey 
EDX analizleri verilmiştir. 
 

 

Şekil 4. 7x – DP kaynak kopmuş yüzey SEM görüntüsü. 
 

 

 
 

Şekil 5. 7x – DP kaynak kopmuş yüzey EDX analizi. 
 
SEM fotoğrafları incelendiğinde normal mikroaypıdan 
farklı yapıların luşturğu ve kırılmalarda etkin rol 
oynadığı görülmüştür. Ayrıca EDX analizleri ele 
alındığında Alüminyumun miktarının bu yapılarda az 

7xxx 

DP450 

6xxx 

DP450 
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olduğu, Mg, Zn, Cu gibi elementlerin arttığı tespit 
edilmiştir. 
 

 

Şekil 6. 6x – DP kaynak kopmuş yüzey SEM görüntüsü. 
 

 

 
 

Şekil 7. 6x – DP kaynak kopmuş yüzey EDX analizi. 
 
6x – DP kaynaklı bağlantısının kırılmış bölgesinin 

SEM fotoğrafları incelendiğinde Fe oranının diğer 
bağlantıya göre dah fazla olduğu tespit edilmiştir. Yine 
benzer bir şekilde Al oranı düşmüştür. 

 
Kaynaklı numunlerin EPMA analizleri aşağıdaki 

fotoğraflarda verilmiştir. 
 

 

 

 
Şekil 8. 7x – DP450 EPMA analizi. 
 
 

 

 

Al dağılımı 

Fe dağılımı 

Zn dağılımı 

Al dağılımı 

Fe dağılımı 
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Şekil 9. 6x – DP450 EPMA analizi. 

 
Bağlantıların EPMA görüntüleri detaylı bir şekilde 

incelendiğinde çinko harici hiçbir elementin diğer 
malzemede belirginleşmediği görülmüştür. Aradaki 
birleşme hattının belirgin olduğu tespit edilmiştir. Fakat 
bağlantının kopma yüzeyleri incelendiğinde birleşme 
için yeterli bağlantıların oluştuğu açıkça 
görülebilmektedir.  

C. Dharmendraa ve diğerleri [14], çinko kaplı çelik ile 
alüminyumun lazer kaynağında birleşme bölgesinde 
çinkonun aktif bir şekilde yer aldığını belirtmiştir. Ayrıca 
sertliklerin değişimini incelemiştir. Rathod ve Katsuna 
[15], bazı yapıların sertliğinin Fe2Al5—1013 HV, 
FeAl3—892 HV, FeAl2—1060 HV, FeAl—470 HV, and 
Fe3Al—350 HV olarak tespit etmiştir. Bu değerler 
yüksek olduğundan bağlantıda gevrek fazların 
oluştuğunu ve sünemeden kopmanın sebeplerini açıkça 
göstermektedir. 

 
5. Sonuçlar 
 
Elde edilen analizler sonucunda kırılmanın kaynak 
hattından meydana geldiği görülmüştür. Kırık 
bölgelerde demir ağırlıklı olan DP450 çeliği ile 
Alüminyum ağırlıklı 6xxx ve 7xxx alaşımlarının kırık 
yüzeyinde gevrek bir kırılma tarzının görüldüğü tespit 
edilmiştir. Bu bölgede çinko, magnezyum, silisyum gibi 
elementlerin aktif rol aldığı ve düşük sünemeye sahip 
ve gevrak yapılar oluşturduğu kolaylıkla tahmin 
edilebilir. 
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Abstract 
 
A novel fluorescent sensor (CDFS) was synthesized 
based on the coumarin derivative. The sensor CDFS 

exhibited the fluorescence quenching at 455 nm upon 
the addition of Cu

2+ 
and Fe

3+
 ions. Fluorescence 

titration, selectivity and response time studies of CDFS 
sensor were performed. The detection limits of CDFS 

for Cu
2+

 and Fe
3+

 were found to be 55 and 115 nM, 
respectively. Furthermore, the sensor showed good 
sensitivity, rapid response time, high selectivity for Cu

2+
 

and Fe
3+

 ions in the presence of other important metal 
ions. 
 
Keywords: Fluorescent sensor, Cu(II) ion, Fe(III) ion, 

coumarin derivative 
 

1. Introduction 
 
In recent years, the development of fluorescent sensors 
for the recognition of ions and molecules has great 
attention due to its potential applications in clinical, 
medical, biology, catalysis and environmental 
monitoring [1-5]. Fluorescent sensors have several 
advantages over many other methods (atomic 
absorption spectroscopy [6], inductively coupled 
plasma spectroscopy [7-8], neutron activation analysis 
[9], chromatography [10], voltammetry [11]) due to their 
rapid response time, sensitivity and selectivity and real-
time monitoring [12-15].  
 
Copper is the third most abundant metal ion among the 
basic heavy metal ions in the human body [16] and 
plays very important roles in various basic physiological 
processes in organisms [17]. Excessive copper uptake 
is detrimental to the ability to produce reactive oxygen 
species and may interfere with cellular metabolism [18]. 
 
Iron is the most abundant redox active biological metal 
ion in the human body [19]. Iron plays important roles in 
biological systems and causes various diseases in 
cases of deficiency or excess [20]. 
 
Therefore, it is necessary to develop a highly sensitive 
fluorescent probe for the detection of copper (II) and 
iron (III) ions. We present the spectroscopic 
investigation of 3-(4-chlorophenyl)-7,8-dihydroxy-2H-
chromen-2-one CDFS as a selective fluorescent probe 

for the detection of Cu
2+

 and Fe
3+

 ions. The selectivity 
study of CDFS for metal ions were investigated. CDFS 

showed the fluorescence quenching for Cu
2+

 and Fe
3+ 

ions among the other metal ions with high selectivity.  
 
 
 
 
 

2. Experimental 
 
2.1. General 

 
Fluorescence measurements were performed using an 
Agilent Cary Eclipse Fluorescent spectrophotometer at 
room temperature and using distilled water. The probe 
was synthesized and purified according to the method 
in literature [21]. 
 
The stock solution of the CDFS (10 mM) was prepared 

and diluted 5 μM in CH3CN:H2O (95/5, v/v). Guest 
cations (10 mM) in CH3CN were prepared. The volume 
of CDFS receptor solution during fluorescence 

measurements was 3.0 mL. Fluorescence spectra were 
obtained by adding various amounts of cation solution 
in to the CDFS solutions.  

 

Figure 1. Chemical structure of CDFS 

3. Result and discussion 
 
3.1. Fluorescence studies for the determination of 
Cu

2+
 and Fe

3+
 

 
The spectral responses of CDFS were evaluated using 

fluorescence spectroscopy (λex = 346 nm, λem = 455 
nm). Initially, fluorescence studies were performed and 
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evaluated in CH3CN:H2O (95:5, v/v) (5.00 μM). We use 
10 mM perchlorate salts of metal ions (K

+
, Fe

3+
, Fe

2+
, 

Zn
2+

, Cd
2+

, Ca
2+

, Cr
3+

, Mg
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

, Hg
2+

 and Ba
2+

) 
during fluorescent experiments. The fluorescent 
behavior of CDFS were investigated in the presence of 
10.0 fold excess of various metal ions. CDFS displayed 

the fluorescence quenching of emission band at 455 
nm in the presence of Cu

2+
 and Fe

3+
 (Figure 2). 

However, CDFS did not show a significant change in 

fluorescence behavior in the presence of other metal 
ions. 

 
Figure 2. Fluorescence study of CDFS solution (5.00 

μM) in presence of various metal cations (10.00 μM) 

The fluorescence sensing behaviour of CDFS with Cu
2+

 

(Figure 3a) and Fe
3+

 (Figure 3b) was investigated using 
titration experiments. The fluorescence intensity of 
CDFS at 455 nm gradually decreased and quenched by 

the addition of 3 equivalent of Cu
2+

 and 9 equivalent of 
Fe

3+
 ions. 

 
Figure 3a. Fluorescence titration spectra of CDFS (5 

μM) with the various amount of Cu
2+ 

ion 

 
Figure 3b. Fluorescence titration spectra of CDFS (5 

μM) with the various amount of Fe
3+

 ion 

Using with the fluorescence titration spectrum, the 
binding constants (Ka) for CDFS-Cu

2+
 and CDFS-Fe

3+ 

were determined by the Benesi Hildebrand equation 
[22] were 3.23x10

4
 and 2,46x10

4
 M

-1
, respectively 

(Figure 4).  
 

 
Figure 4. Benesi–Hildebrand plots from fluorometric 
titration data of CDFS (5 μM) with (a) Cu

2+
 and (b) Fe

3+
 

ions 

The detection limits (LOD) of CDFS for the 

determination of Cu
2+

 and Fe
3+

 were found to be 55 nM  
and 115 nM from a plot of the concentrations of copper 
(II) and iron (III) ions versus fluorescence intensities at 
455 nm (Figure 5) [23]. The binding stoichiometries 
between CDFS and metal ions (Cu

2+
 and Fe

3+
) were 

investigated and demonstrated by Job's graphs.  
 

 
Figure 5. Fluorescence intensity at 455 nm ratio vs 
concentration of (a) Cu

2+
 (b) Fe

3+
 

 
Figure 6. Job’s plot study of CDFS (5.00 μM) with Cu

2+
 

The molar fractions of Cu
2+

 and Fe
3+

 versus the 
emission intensities of CDFS were plotted at 455 nm. 

The maximum value of the graph was 0.5, indicating 
1:1 stoichiometry between CDFS and Cu

2+ 
(Figure 6). 

Also, the maximum value of the graph was 0.66, which 
indicated 1:2 stoichiometry between CDFS and Fe

3+
 

(Figure 7). 
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Figure 7. Job’s plot study of CDFS (5.00 μM) with Fe

3+
 

The effect of competing metal ions was studied by 
measurements of the emission spectra of CDFS with 

Cu
2+

 and Fe
3+

 in the presence of other metal cations. 
The sensor showed high selectivity for Cu

2+
 (Figure 8a) 

and Fe
3+

 (Figure 8b) metal ions with its fluorescence 
turn-off responses in the presence of other metal ions.  
 

 
Figure 8a. Competition studies of CDFS with Cu

2+
 ion in 

the presence of various metal ions at 455 nm in 
CH3CN/H2O (95:5, v/v) 

 
Figure 8b. Competition studies of CDFS with Fe

3+
 ion in 

the presence of various metal ions at 455 nm in 
CH3CN/H2O (95:5, v/v) 

4. Conclusion 
 
In summary, we have designed a highly selective and 
sensitive coumarin-based chemosensor (CDFS) for the 
detection of Cu

2+ 
and Fe

3+
. The interaction of CDFS 

with Cu
2+

 and Fe
3+

 resulted in the quenching of the 
fluorescence intensities through a 1:1 and 1:2 binding 
modes, respectively. The binding constants were found 
to be 3,23x10

4
 M

-1
 and 2,46x10

4
 M

-1
 for CDFS-Cu

2+
 

and CDFS-Fe
3+ 

complexes, respectively. These results 
indicated that CDFS could be a suitable fluorescent 

sensor for the detection of Cu
2+

 and Fe
3+

. 
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Özet 
Alüminyum ve alaşımları sahip olduğu düşük 
yoğunlukta üstün mekanik özellikler sayesinde birçok 
uygulama için çeliğe alternatif bir malzeme haline 
gelmiştir. Özellikle otomotiv endüstrisinde düşük özgül 
ağırlık özelliği kullanılarak yakıttan tasarruf sağlama 
amacıyla kullanımı her geçen gün artmaktadır. Son 
yıllarda Al ve alaşımlarının dinamik uygulamalarda 
kullanılıyor olması bu malzemelerin aşınma 
davranışının iyileştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. 
Yapılan bu güncel çalışmada, ötektik altı Al alaşımı 
grubunda yer alan Al8Si3Cu alaşımının aşınma 
davranışı üzerine ötektik modifikasyonu ve tane 
inceltme işleminin beraber etkisi incelenmiştir. Buna ek 
olarak T6 ısıl işlemi ile birlikte bu davranışın nasıl 
değiştiği de ele alınmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Al8Si3Cu alaşımı, Sr 

modifikasyonu, tane inceltme, aşınma davranışı, 
mikroyapı 

Abstract 
Aluminum and its alloys are alternative materials to 
steel for a lot of engineering applications thanks to their 
superior properties. Especially, the usage of these 
materials which have low density in automotive industry 
on the aim of fuel-saving has been increasing day by 
day. In recent years, it has been a requirement to 
improve the wear behavior of these materials because 
of the usage them in the dynamic applications. In the 
current study, both effect of grain refinement and 
eutectic modification on the wear behavior of Al8Si3Cu 
alloy, which takes place in the group of under-eutectic 
Al alloy, was examined. In addition, it is researched that 
how the wear behavior of the alloys is affected by T6 
heat treatment.  
 
Keywords: Al8Si3Cu alloy, Sr modification, grain 

refinement, wear behavior, microstructure 
 

1. Giriş 
Alüminyum ve alaşımları çelikten sonra en çok tercih 
edilen mühendislik malzemelerinin başında gelmektedir 
[1]. Sahip olduğu düşük yoğunlukta üstün mekanik 
özellikler sayesinde birçok uygulama için çeliğe 
alternatif bir malzeme haline gelmiştir. Son yıllarda 
özellikle otomotiv, uzay, uçak, ambalaj ve tarım 
endüstrilerinde yaygın bir şekilde tercih edilen Al ve 
alaşımlarının dünya piyasasında saygın bir değere 
sahip olduğu ifade edilebilmektedir. Özellikle otomotiv 
endüstrisinde düşük özgül ağırlık özelliği kullanılarak 
yakıttan tasarruf sağlama amacıyla kullanımı her geçen 
gün artmaktadır [2]. 

Alüminyum ve alaşımlarının üretiminde ucuz ve seri 
imalata imkân tanıması nedeniyle döküm işlemi diğer 
üretim tekniklerine göre daha çok tercih edilmektedir. 
Alüminyum dökümünde malzemenin mekanik 
özelliklerinin istenilen özelliklere göre getirilmesi için 
birçok parametrenin optimum hale getirilmesi 
gerekmektedir [3]. Alüminyumun akışkanlığının 
arttırılması için silisyum ilavesi yapılmaktadır [4]. İlave 
edilen Si akışkanlığı iyileştirirken yapı içerisinde 
iğnemsi bir morfolojide katılaşmakta ve malzemenin 
sünekliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Si’nin bu 
olumsuz etkinliğini ortadan kaldırmak, ötektik morfolojiyi 
modifiye etmek için modifikasyon işlemi 
gerçekleştirilmektedir [5-7]. Modifikasyon işlemi ile 
birlikte katılaşma esnasında Si morfolojisinin iğnemsi 
şekilde büyümesi engellenmekte ve daha ince ve küçük 
taneli bir yapının oluşması sağlanmaktadır. 
Modifikasyon işlemi için alaşım elementi olarak Sr 
yaygın bir şekilde kullanılmakta ve ergiyik içerisine 
master alaşımı olarak dahil edilmektedir. Böylece 
malzemenin gevrek özellikleri tolere edilmektedir. 
Alüminyum ve alaşımlarının tane yapısını inceltmek ve 
daha yüksek mekanik özellikler elde etmek için tane 
inceltme işlemi yapılmaktadır [8-10]. Tane inceltme 
işlemi için Ti ve B alaşım elementleri en çok tercih 
edilirken yine bunlar da master alaşımı şeklinde ergiyik 
içine dahil edilmektedir.  
Son yıllarda Al ve alaşımlarının dinamik uygulamalarda 
kullanılıyor olması bu malzemelerin aşınma 
davranışının iyileştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Al 
ve alaşımlarının aşınma davranışlarını etkileyen en 
önemli parametreler, inklüzyonlar, alaşım elementi 
ilavesi, ısıl işlem ve yapıda oluşan intermetaliklerdir 
[11]. Aşınma, bir malzemenin belli etkiler sonucu 
yüzeyinde meydana gelen kısmi kütle azalması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Malzemelerin yüzey 
özelliklerinin ve kimyasal kompozisyonlarının detaylı bir 
şekilde bilinmesiyle birlikte aşınma mekanizmalarının 
daha iyi anlaşılacağı ifade edilmiştir [12]. Malzemelerin 
aşınma davranışlarını ele alan temel mekanizmalar 
aşağıda verilmiştir: 

 Hafif aşınma: Delaminasyon ve oksidasyon. 
 Şiddetli: Adhezif, yayıngan ve abrasif. 
 Sürtme: Adhezif ve yayıngan. 
 Kazınma: Abrasif. 
 Oyulma: Yorgunluk ve dış saldırı. 

Malzeme yüzey özelliklerine ve çevresel faktörlere bağlı 
olarak aşınma türleri farklı başlıklar altında 
incelenebilmektedir. Mohammeda J. ve ekibi [13] 
malzemelerin aşınma özelliklerini farklı mekanizmalar 
için (adhezif, abrasif, korozif ve yorulma aşınması) 
açıklamıştır. Abrasif aşınma sert bir aşındırıcının 
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kendisine göre daha yumuşak bir malzeme üzerindeki 
etkisi sonucuyla meydana gelmektedir. 
Al ve alaşımlarının aşınma direncini iyileştirmek için 
farklı çalışmalar literatürde mevcuttur [11, 14]. 
Chandrashekharaiah, T. M., ve S. A. Kori [15] 
tarafından Al-Si alaşımlarında tane inceltme ve 
modifikasyon işlemlerinin malzemenin aşınma 
davranışına nasıl etki ettiği incelenmiştir. Çalışmada 
Al–1Ti–3B master alaşımı α-Al tanelerini inceltme 
amaçlı tane inceltici olarak kullanılırken Al–10Sr master 
alaşımı ötektik Si morfolojisini modifiye edici olarak 
tercih edilmiştir. Sonuç olarak tane inceltici ve modifiye 
edici master alaşımlarının ilavesinden alaşımın aşınma 
davranışının olumlu yönde etkilendiği ifade edilmiştir. 
Yapılan bu güncel çalışmada, ötektikaltı Al alaşımı 
grubunda yer alan Al8Si3Cu alaşımının aşınma 
davranışı üzerine ötektik modifiksyonu ve tane inceltme 
işleminin beraber etkisi incelenmiştir. Buna ek olarak T6 
ısıl işlemi ile birlikte bu davranışın nasıl değiştiği de ele 
alınmıştır. 
 

2. Deneysel Çalışma 
 
Çalışmada kullanılan alaşımın kimyasal kompozisyonu 
Çizelge 1’de verilmiştir. 
 

Çizelge 1. Al8Si3Cu alaşımının kimyasal 

kompozisyonu 

 
Al8Si3Cu ingotu elektrik rezistanslı ocakta ergitilmek 
üzere küçük parçalara kesilmiş ve ardından ergitme 
işlemi gerçekleştirilmiştir. Ergitme işlemi 
gerçekleştirildikten sonra 740 °C’de modifiye edici 
AlSr15 master alaşımının ilavesi gerçekleştirilmiştir. 
Modifikasyon işlemi gerçekleştirilmiş ergiyiğe ardından 
tane inceltme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunun için farklı 
2 pota kullanılmış ve bir potaya AlTi5B1, diğerine ise 
Al3B master alaşımı eklenmiştir. Sıvı metal döküm için 
hazır hale geldikten sonra altılı çekme test kalıplarına 
dökümler gerçekleştirilmiştir. Kalıp türü olarak kokil 
kalıp tercih edilmiştir. Kullanılan kokil kalıbın şematik 
gösterimi Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1. Çekme test kalıbı 

 
Dökümler gerçekleştirildikten sonra test numuneleri 
hazırlanmıştır. 20*20*20 mm boyutlarında hazırlanan 
test numunelerinin yarısına T6 ısıl işlemi uygulanmıştır. 
T6 ısıl işlemi 495 °C’de 3 saat süre ile çözeltiye alma, 

kaynayan suda su verme ve 175 °C’de 16 saat süre ile 
yapay yaşlandırma parametreleri altında 
gerçekleştirilmiştir. Numuneler bakalite alındıktan sonra 
aşınma testine tabi tutuldu. Aşınma testi için Bruker 
UMT2 markalı aşınma test cihazı kullanılmıştır. Aşınma 
testleri kuru ortamda, 3N yük ve 20 m yol parametreleri 
ile gerçekleştirilmiştir.  
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
Farklı ilave parametreleri altında elde edilen test 
numunelerinin mikroyapı incelemeleri sonucunda elde 
edilen mikroyapı görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Mikroyapı görüntüleri; a) ilavesiz, b) Sr+Ti 

ilaveli, c) Sr+B ilaveli 
 

Şekil 2a incelendiğinde herhangi bir ilave yapılmamış 
alaşımda Si morfolojisinin kaba ve iğnemsi bir şekilde 
oluştuğu açıkça görülmektedir. Sr+Ti ilavesinin 
gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen mikroyapı 
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görüntüsü incelendiğinde (Şekil 2b) ötektik 
morfolojisinin daha ince ve küçük bir yapıda oluştuğu 
görülmektedir. Pratheesh, K. Ve ark. tarafından [16] Sr 
ilavesinin Al alaşımları üzerinde etkili olduğu 
söylenmiştir. T6 ısıl işleminin Sr modifiyeli alaşımda 
ötektik şekillendirmesinde daha etkili olduğu da 
söylenmiştir. Aynı sonucun bir benzeri de tane inceltici 
olarak B kullanıldığında görülmüştür (Şekil 2c).   
 

 
Şekil 3. Aşınma testi sonucu test numunelerinde 

meydana gelen ağırlık kaybı 
 
Şekil 3’te farklı ilave parametreleri altında elde edilen 
test numunelerinin aşınma testleri sonucunda elde 
edilen ağırlık kayıpları verilmiştir. Isıl işlem görmemiş 
numunelerin test sonuçları incelendiğinde ilavesiz test 
numunesinde meydan gelen ağırlık kaybının en fazla 
olduğu görülmektedir. Bu da ilavesiz test numunesinin 
aşınma davranışının diğer test numunelerine göre daha 
kötü olduğu anlamına gelmektedir. Sr + Ti ilavesi ile 
birlikte meydana gelen ağırlık kaybı daha az olarak 
gözlenmiştir. Sr + B ilavesi ile meydana gelen ağırlık 
kaybı en az seviyeye inmiştir. Tane inceltme işleminin 
Al alaşımlarında aşınma davranışını iyileştirdiği A. 
Mohammad ve arkadaşları tarafından [17] da 
belirtilmiştir. Tane inceltme işleminin malzemenin 
aşınma davranışı üzerinde etkisi şu şekilde 
açıklnmıştır: Daha küçük α-Al ve ikincil faz oluşması ve 
yapı içerisinde düzenli bir şekilde dağılması 
malzemenin aşınma davranışını iyileştirmektedir.  Isıl 
işlem ile birlikte ilavesiz numunede meydana gelen 
ağırlık kaybı azalmıştır. Isıl işlem ile birlikte malzemenin 
aşınma davranışında iyileşmelerin meydana gelmesi 
esasında beklenene bir durumdur. Lashgari, H. R ve 
ark. [18] tarafından T6 ısıl işlemi ile birlikte A356 döküm 
alaşımında aşınma davranışının iyileştiği bildirilmiştir. 
Ancak Sr+Ti ve Sr+B ilaveli numunelerde ısıl işlem ile 
birlikte ağırlık kaybında ciddi derecede bir artışın 
olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni ise, çeliklerde 
görülen ısıl işlem ile malzeme yüzeyinde meydana 
gelen tane büyümesi ve karbonsuzlaşma benzeri bir 
etkinin bu malzemelerde de vuku bulmasıdır.   

 

 
Şekil 4. Aşınma testi sonucu test numunelerinin 

aşınma oranları 
 
Şekil 4’te aşınma testi sonucu meydana gelen aşınma 
oranları verilmiştir. Şekil incelendiğinde ısıl işlem 
görmemiş test numuneleri içinde aşınma oranı en 
düşük yani diğer bir değişle aşınma davranışı en iyi 
olanı Sr+B ilaveli test numunesidir. Herhangi bir ilave 
yapılmamış numunenin aşınma davranışının çok düşük 
seviyelerde kaldığı gözlemlenmiştir. T6 ısıl işlemi ile 
birlikte Sr+Ti ilaveli test numunesinin aşınma 
davranışının en kötü olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan 
ısıl işlem ilavesiz numunenin aşınma davranışını 
iyileştirse de diğer numunelerin aşınma davranışına 
olumsuz yönde etki etmiştir.   

 
Şekil 5. Test numunelerinin sürtünme katsayıları 

 
Sürtünme katsayısı farklı numuneler için özellik olarak 
ayırt edici bir etkendir. Farklı parametreler altında elde 
edilen test numunelerine yapılan aşınma testi 
sonucunda numunelerin sahip oldukları sürtünme 
katsayıları Şekil 5’te verilmiştir. İlavesiz numunenin 
sürtünme katsayısı yaklaşık olarak 0,53 civarındayken, 
bu değer ısıl işlem ile birlikte 0,47 seviyelerine 
düşmüştür. Sr+Ti ilaveli numunenin sürtünme katsayısı 
ısıl işlem ile birlikte artmıştır. Ayrıca ilavesiz test 
numunesi ile kıyaslanacak olursa, ısıl işlem görmemiş 
numune için yapılan ilavenin sürtünme katsayısını 
düşürdüğü yani aşınma özelliğini iyileştirdiği 
görülmektedir. Lasa, L., ve J. M. Rodriguez-Ibabe [19] 
tarafından Al-Si-Mg-Cu döküm alaşımlarında T6 ısıl 
işleminin farklı aşınma parametreleri altında sürtünme 
katsayısını düşürdüğü ifade edilmiştir. Yine aynı şekilde 
bir kıyaslamaya gidildiğinde sürtünme katsayısı değeri 
Sr+Ti ilaveli numuneye yapılan ısıl işlem ile ilavesiz 
numuneye kıyasla artmıştır. Sr+B ilaveli test 
numunesinin sürtünme katsayısı ilavesiz ve Sr+Ti ilaveli 
numunelere göre daha düşük değerlerde elde 
edilmiştir. Isıl işlem ile birlikte bu numunenin sürtünme 
katsayısı ilavesiz numunenin sürtünme katsayısı ile 
hemen hemen aynı değere gelirken, Sr+Ti ilaveli 
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numunenin sahip olduğu katsayı değerinin gerisinde 
kalmıştır. 
 
Teşekkür: Bu bildiri, Bursa Teknik Üniversitesi 

bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce 
desteklenen 190Y001 nolu ‘Al8Si3Cu alaşımında T6 ısıl 
işleminin aşınma davranışı ve korozyon direnci 
üzerindeki etkisi’ isimli tez araştırma projesi 
kapsamında hazırlanmıştır. Bu bağlamda ilgili birime 
teşekkürlerimizi sunarız. 
 

4. Sonuçlar 
 

Çalışma ışığında elde edilen sonuçlar aşağıda 
sıralanmıştır: 

 Tane inceltme ve ötektik modifikasyonu işlemi 
malzeme mikroyapısı üzerinde etkilidir. 

 Tane inceltme ve ötektik modifikasyonu 
işleminin beraber uygulanması ısıl işlem 
görmemiş malzemenin aşınma davranışını 
iyileştirmiştir. 

 Tane inceltici olarak B kullanımı Ti kullanımına 
nazaran malzemenin aşınma davranışı 
üzerinde daha fazla olumlu bir etkiye sahiptir.  
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Özet 
Alüminyum ve alaşımları; kolay dökülebilirlik, düşük 

yoğunluk, kolay şekillendirilebilirlik, işlenebilirlik ve 
korozyona karşı göstermiş olduğu yüksek direnç gibi 
oldukça üstün özellikleri sayesinde farklı birçok kritik 
uygulamalarda kullanılmaktadır. Döküm yöntemiyle 
imal edilen Al ve alaşımlarında yüksek mekanik 
özellikler elde etmek için birçok ergiyik işlemi 
uygulanmaktadır. Gaz giderme işlemi ve alaşım 
elementi ilavesi en temel ergiyik işlemlerindendir. 
Titanyum ve bor tane inceltme amacıyla kullanılırken, 
Sr ilavesi ötektik modifikasyonu için yapılır. Bu 
işlemlerden sonra üretilen malzemenin mekanik 
özelliklerini iyileştirmek amacıyla malzemeye ısıl işlem 
yapılmaktadır. Al ve alaşımlarından ısıl işlem 
uygulanabilir olanlarına sıklıkla uygulanan ısıl işlem 
çökelme sertleşmesidir.   
Bu çalışmada farklı ilave parametreleri ve T6 ısıl 
işleminin A380 alaşımında mikroyapı ve sertlik 
özelliklerine nasıl etki ettiği incelenmiştir. İlave 
parametreleri olarak Sr, Ti ve B ilavesi gerçekleştirilmiş 
olup gaz giderme işlemi ayrıca uygulanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: A380 alaşımı, alaşım elementi, gaz 

giderme, sertlik, mikroyapı 

Abstract 
Al and its alloys are widely used in various crucial 
application thanks to their quite superior properties 
such as; easy castability, low density, easy formability, 
machinability and high resistance properties against 
corrosion. A lot of melt treatment are applied to Al and 
its alloys produced by casting in order to get high 
mechanical properties. Degassing and addition of 
alloying element are two main treatment of them, 
frequently. While titanium and boron are preferred for 
grain refinement, strontium is used for eutectic 
modification. After these treatments, in order to 
increase the mechanical properties of the materials, 
heat treatment is applied. Precipitation hardening is 
applied to Al and alloys which are suitable for heat 
treatment. 
In this study, it was investigated that how various 
addition parameters and T6 heat treatment affects the 
microstructure and hardness properties of A380 alloy. 
Sr, Ti and B addition was selected as addition 
parameters, and degassing was also made. 
 
Keywords: A380 alloy, alloying element, degassing, 

hardness, microstructure 

1. Giriş 
Alüminyum ve alaşımları; kolay dökülebilirlik, düşük 

yoğunluk, kolay şekillendirilebilirlik, işlenebilirlik ve 
korozyona karşı göstermiş olduğu yüksek direnç gibi 
oldukça üstün özellikleri sayesinde farklı birçok kritik 

uygulamalarda kullanılmaktadır [1]. Özellikle otomotiv 
ve uçak sanayisinde yakıttan tasarruf sağlamak 
amacıyla kullanımı her geçen gün artan bu malzemeler 
günümüz mühendislik uygulamalarında çeliğe alternatif 
bir malzeme olarak düşünülmekte ve birçok 
uygulamada kullanılmaktadır [2].  
Döküm yöntemiyle imal edilen Al ve alaşımlarında 
yüksek mekanik özellikler elde etmek için birçok ergiyik 
işlemi uygulanmaktadır [3-5]. Alaşım elementi ilavesi en 
önemli ergiyik işlemlerinden bir tanesidir. Malzeme 
mikro yapısını elde edilmek istenilen mekanik 
özelliklere göre iyileştirmeye yardımcı olan bu işlem Al 
döküm alaşımlarında yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Alaşım elementleri ergiyik içerisine 
master alaşımları şeklinde dahil edilmektedir. İlave 
edilen alaşım elementleri farklı amaçlar çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Alaşım elementi olarak ilave 
edilen Sr (AlSr15 master alaşımı) malzeme yapısı 
içerisinde büyük ve kaba bir formda oluşan Si 
morfolojisini daha ince ve küçük bir yapıya 
dönüştürmek için kullanılmaktadır [6-8]. Böylece gevrek 
özelliklere sahip malzeme daha sünek bir hal almakta 
ve kullanılabilirliği artmaktadır. Bu işlem literatürde Sr 
modifikasyonu veya ötektik modifikasyonu olarak 
adlandırılmaktadır. Bir diğer ilave parametresi olarak 
tane inceltici ilavesi de sıkça tercih edilmektedir [9-11]. 
Malzeme mikro yapısındaki tane oluşumunu daha 
küçük boyutlarda oluşturmak adına tane incelticiler 
ergiyik Al içerisine dahil edilmektedir. Ti ve B tane 
inceltici olarak kullanılan alaşım elementlerinden ikisidir 
ve ergiyik içine sırasıyla AlTi5B1 ve Al3B master 
alaşımları şeklinde dahil edilmektedirler.  
Ergiyik Al yüksek sıcaklığa sahip olduğu için hidrojen 
gibi yüksek çözünürlüğe sahip gazların ergiyik içine 
dahil olması kolaylaşmaktadır. Sıvı metal içerisine dahil 
olan hidrojen gazı porozite oluşumu başta olmak üzere 
birçok döküm hatasının oluşumuna tetikleyici bir etki 
üstlenmektedir [12, 13]. Hidrojenin yapı içerisinden 
uzaklaştırmak ve bu olumsuz etkisini ortadan kaldırmak 
için gaz giderme işlemi yapılmaktadır [14-16]. Prensip 
olarak, sıvı metal ile tepkimeye girmeyen inert bir gazın 
(genellikle Argon kullanılır) sıvı metal içinden 
geçirilmesi ve ergiyiğin üst kısmına doğru yönlenen 
inert gazın beraberinde hidrojeni de cürufa taşıması 
mantığına dayanan bu işlem malzeme özelliklerine etki 
etmektedir.  
Döküm yöntemiyle elde edilen Al ve alaşımlarının 
herhangi bir işlem olmaksızın bir mühendislik 
uygulamasında kullanılması genellikle az rastlanılan bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretilen 
malzemenin mekanik özelliklerini iyileştirmek amacıyla 
malzemeye ısıl işlem yapılmaktadır [17, 18]. Al ve 
alaşımlarından ısıl işlem uygulanabilir olanlarına sıklıkla 
uygulanan ısıl işlem çökelme sertleşmesidir. T6 ısıl 
işlemi olarak da bilinen bu işlem çözeltiye alma, su 
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verme ve yaşlandırma kademelerinden oluşmaktadır. 
Isıl işlem sıcaklı ve süre bazında farklı birçok alternatife 
sahip olduğu için optimum parametreleri elde etmek 
adına literatürde birçok çalışma ile karşılaşmak 
mümkündür. 
Bu çalışmada farklı ilave parametreleri ve T6 ısıl 
işleminin A380 alaşımında mikroyapı ve sertlik 
özelliklerine nasıl etki ettiği incelenmiştir. İlave 
parametreleri olarak Sr, Ti ve B ilavesi gerçekleştirilmiş 
olup gaz giderme işlemi ayrıca uygulanmıştır.  
  

Deneysel Çalışma 
Çalışmada kullanılan alaşımın kimyasal kompozisyonu 
Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. A380 alaşımının kimyasal kompozisyonu 

 

 
A380 ingotu ETİ Alüminyum A.Ş. firmasından temin 
edildikten sonra elektrik rezistanslı ocağa ergitilmek 
üzere şarj edilmiştir. Her bir ilave parametre için ayrı 
potalar kullanılmış ve yapılan gaz giderme işlemi her bir 
parametre için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Ergitme 
işlemi gerçekleştirildikten sonra 740 °C’de modifiye 
edici AlSr15 (30 ppm), tane inceltici AlTi5B1 (10 ppm) 
ve Al3B (10 ppm) master alaşımlarının ilavesi 
gerçekleştirilmiştir. İlaveler yapıldıktan sonra kokil 
kalıba dökümler gerçekleştirilmiştir. Ergitme ve ilave 
parametrelerine ek olarak gaz gidermeli ve gidermesiz 
olmak üzere “gaz giderme” parametresi de çalışılmıştır. 
Gaz gidermeli dökümlerde ilk olarak Ar gazı ile 20 
dakika gaz giderme işlemi uygulanmış ve ardından 
master alaşımı ilavesi gerçekleştirilmiştir.  
Dökümler gerçekleştirildikten sonra test numuneleri 
hazırlanmıştır. Her bir ilave parametre için 20*20*20 
mm boyutlarında test numuneleri hazırlanmış ve 
hazırlanan test numunelerinin yarısına T6 ısıl işlemi 
uygulanmıştır. T6 ısıl işlemi 495 °C’de 3 saat süre ile 
çözeltiye alma, kaynayan suda su verme ve 175 °C’de 
16 saat süre ile yapay yaşlandırma parametreleri 
altında gerçekleştirilmiştir. Ardından mikroyapı 
analizinin gerçekleştirilmesi için gerekli zımparalama ve 
parlatma işlemleri yapılmıştır. Mikroyapı analizi Clemex 
programı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm numunelerin 
Brinell sertlik değerleri ölçülmüştür. Bir numune için on 
farklı bölgeden sertlik değerleri ölçüldü ve ortalaması 
alınarak nihai değer elde edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bulgular ve Tartışma 
 

 
Şekil 1. Mikroyapı görüntüleri; a) ilavesiz, b) Sr 

ilaveli, c) Ti ilaveli, d) B ilaveli 
 

Farklı ilave parametreleri altında elde edilen test 
numunelerinin mikroyapı incelemeleri sonucunda elde 
edilen mikroyapı görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir.  
Şekil 1a’da görüldüğü gibi mikroyapı içerisinde kaba 
formda oluşmuş silisyum taneleri mevcuttur. Görüntüler 
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incelendiğinde yapı içerisinde Al-Si ve Al-Cu 
ötektiklerinin olduğunu görmek mümkündür. Sr 
ilavesinden sonra ötektik Si morfolojisinin daha küçük 
bir formda meydana geldiği Şekil 1b üzerinde 
görülmektedir. İğnemsi bir formda oluşan Si tanelerinin 
katılaşma esnasında önünü kesmek suretiyle [19, 20] 
daha küçük ve yuvarlak bir formda oluşmasını 
sağlamak amacıyla yapılan ötektik modifikasyonu, 
amacına uygun bir şekilde sonuçlanmıştır. Tane 
inceltici olarak ilave edilen Ti ve B dentrit kolları arası 
mesafeyi düşürerek daha küçük tanelerin oluşmasını 
sağlamıştır. Ancak, yapı içerisinde var olan gevrek Si 
taneleri de Şekil 1c ve Şekil 1d üzerinde açıkça 
görülmektedir. Herhangi bir modifikasyon işlemi 
görmemiş bir mikro yapıda kaba Si taneleriyle 
karşılaşmak oldukça olağan karşılanmaktadır [21].   
 

Çizelge 2. SDAS değerleri 

 

 SDAS (µm) 

Döküm Parametreleri Isıl İşlemsiz Isıl İşlemli 

İlavesiz 16,74 23,33 

İlavesiz + Gaz Giderme 16,94 19,26 

Sr 15,17 14,84 

Sr + Gaz Giderme 16,53 18,85 

Ti 13,96 16,03 

Ti + Gaz Giderme 14,48 15,61 

B 16,89 18,26 

B + Gaz Giderme 15,91 22,89 

 
Farklı döküm parametreleri altında elde edilmiş 
numunelere ait ikincil dendrit kolları arası mesafe 
değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. Herhangi bir alaşım 
elementi ilavesi yapılmamış numunenin SDAS değeri 
16,74 mikron olarak elde edilmiştir. Isıl işlem ile birlikte 
bu değerde artış gözlemlenmiştir. Gaz giderme işlemi 
ile birlikte ısıl işlem görmemiş numune için SDAS 
değerinde belirgin bir değişim gözlenmezken, ısıl işlem 
görmüş numunede bu değer azalmıştır. Sr ilavesi ile 
dendrit kolları arası mesafede düşüş meydana 
gelmiştir. Isıl işlem ile birlikte bu düşüş gözle görülür 
derecede artmıştır. Gaz giderme işleminin bu test 
numunesinde de ısıl işlem görmemiş numune için 
herhangi bir etkiye sahip olmadığı, ancak ısıl işlem ile 
birlikte SDAS değerini 18,85 mikron seviyelerine 
düşürdüğü gözlemlenmiştir. Tane inceltici olarak ilave 
edilen Ti ikincil dendrit kolları arasındaki mesafeyi 
düşürerek daha ince tane yapılı bir malzeme elde 
edilmesini sağlamıştır. Elde edilen bu sonuç literatür ile 
uyumludur [22-24]. Gaz giderme işlemi ile bu değerde 
çok az bir artış gözlemlense de T6 ısıl işlemi ile birlikte 
SDAS değeri hem gaz gidermesiz hem de gaz 
gidermeli test numuneleri için artmıştır. B ilaveli 
numunede SDAS değeri ısıl işlem öncesi için 16,89 
mikron seviyelerinde elde edilirken ısıl işlem sonrasında 
18,26 mikron olarak elde edilmiştir. Gaz giderme 
işleminin ısıl işlem görmemiş numunenin SDAS 
değerini düşürürken, ısıl işlem görmüş numunenin 
tanelerinde büyümeye neden olmuştur.  
Şekil 2’de T6 ısıl işlemi öncesi, çözeltiye alma sonrası 
ve yaşlandırma sonrası elde edilen sertlik değerleri 
verilmiştir. Şekil 2a incelendiğinde en yüksek sertlik 
değerlerinin Ti ilaveli numunelerde elde edilmiştir. 
İlavesiz numuneye göre sertlik değeri Ti ilavesi ile 
birlikte artmıştır. Ayrıca gaz giderme işlemi de malzeme 
sertliğine olumlu yönde etki etmiştir. B ilaveli 
numunelerde de sertlik değerlerinde artış meydana 
gelmiştir. Ancak Sr ilavesi ısıl işlem öncesinde 
malzeme sertliğine olumsuz yönde etki etmiştir. Bu 

durum Sr ilavesinin döküm kalitesini olumsuz yönde 
etkilenmesinden kaynaklanmaktadır [25, 26].  

 

 
Şekil 2. Sertlik değerleri; a) ısıl işlem öncesi, b) 

çözeltiye alma sonrası, c) yaşlandırma 
sonrası 
 

İlavesiz numunede gaz giderme işlemi ile birlikte 
sertlikte artış meydana gelse de sonuç kararlılığı 
açısından oldukça kararsız sonuçlar elde edilmiştir. 
Çözeltiye alma işlemi sonrasında elde edilen tüm sertlik 
değerleri ısıl işlem öncesi elde edilen değerlerden daha 
düşüktür. Bu esasında beklenen bir sonuçtur, çünkü 
ötektik Si yapısının yapı içerisinde çözünüp, gevrek 
iğnemsi formdan daha küresel bir forma dönüşmesiyle 
birlikte malzemenin sünekliği artmıştır [27, 28]. 
Sünekliğin artması malzeme sertliğinin düşmesine 
neden olmuştur. Yaşlandırma işlemi ile birlikte malzeme 
sertliğinde gözle görülür derecede bir artış meydana 
gelmiştir. Bu artışın temel nedeni kısmi çözünebilirliğe 
sahip olan Al-Si-Cu alaşım sisteminde ikincil fazların 
meydana gelip yapı boşluklarında birikmesi şeklinde 
açıklanabilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde B ilaveli 
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numunenin sertlik değerlerinin en yüksek olduğu 
görülmektedir. Gaz giderme işlemi B ilaveli numunede 
sertlik değerini düşürmüş olmasına rağmen sonuç 
kararlılığını arttırmıştır. Sr ve Ti ilaveli numunelerde 
sertlik değerleri birbirine yakın bir şekilde elde 
edilmiştir. Kararlılık açısından incelediğimizde ilavesiz 
numuneye göre daha kararsız sonuçlar elde edilmiştir. 
Gaz giderme işlemi ile birlikte sertlik değerinde artış 
görülse de oldukça az bir seviyededir. Her ne kadar 
ilave parametreleri ısıl işlem sonrası malzeme sertliğini 
arttırmış olsa da bu artış oldukça az seviyelerdedir. 
Döküm işlemi birçok farklı parametrenin optimum hale 
getirilmesi sonucu gerçekleştirildiği takdirde yüksek 
mekanik özellikli malzeme sunmaktadır [29, 30]. Elde 
edilen mikroyapı görüntüleri ve sertlik değerleri ışığında 
ilave parametrelerinin sadece malzeme mikroyapısı 
üzerindeki etkisinin bilinmesinin yeterli olmadığı, buna 
karşın döküm ve sıvı metal kalitesine nasıl etki ettiğinin 
bilinmesi gerektiği anlaşılmıştır.   

 

3. Sonuçlar 
 

Yapılan güncel çalışma ışığında aşağıda sıralanan 
sonuçlar elde edilmiştir: 

 Sr ve Ti gibi farklı ilave parametreleri alaşımın 
mikro yapısını ve sertliğini etkilemiştir. Sr 
ilavesi ile ötektik Si morfolojisi daha küçük ve 
ince bir morfolojide elde edilmiştir. Sr ve Ti 
ilavesi ile ikincil dentrit kolları arası mesafe 
azalmasına rağmen B ilavesinin ile bu 
değerde artış gözlemlenmiştir. İlave 
parametreleri malzeme sertliğini arttırmıştır, 
ancak sertlik değerlerindeki artış oldukça 
sınırlıdır. İlave parametreleri ile daha kararlı 
sertlik değerleri elde edilmiştir.  

 Gaz giderme işleminin malzeme sertliği ve 
SDAS değerleri üzerinde belirli bir etkinliği 
yoktur. 
 

Teşekkür: Bu bildiri, Bursa Teknik Üniversitesi 

bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nce 
desteklenen 190Y001 nolu ‘Al8Si3Cu alaşımında T6 ısıl 
işleminin aşınma davranışı ve korozyon direnci 
üzerindeki etkisi’ isimli tez araştırma projesi 
kapsamında hazırlanmıştır. Bu bağlamda ilgili birime 
teşekkürlerimizi sunarız. 
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Özet 
 

Çalışan makine parçaları için sıcaklık ölçümü her 
zaman bir ihtiyaç konusu olmuştur. Bu sebeple 
sıcaklığın parça üzerindeki etkisini gözlemlemek adına 
yapılan ölçümler endüstrinin önemli araştırma 
konularından biri haline gelmiştir. Özellikle döner 
parçalarda sürtünmeden kaynaklı oluşan sıcaklığın 
etkileri hiçbir zaman göz ardı edilemez. Parçanın 
harekete geçmesiyle birlikte temas yüzeylerinde 
oluşan sürtünme, parça ve ortam sıcaklığını 
arttırmakta ve parçanın mikroyapısına etki ederek 
tahmini ömrünün azalmasına sebep olmaktadır. Bu 
çalışma içeriğinde yüksek hızda dönen bir kardan 
mafsalı üzerinden harici bir sensör ve kontrol devresi 
yardımıyla sıcaklık bilgisinin nasıl alınacağına dair 
geliştirilen bir teknik, temel sıcaklık ölçüm 
prensiplerinden yararlanılarak ortaya konulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Kardan mili, Kardan mafsalı, 

Sıcaklık ölçümü, Kablosuz güç transferi 
 

Abstract 
 

Temperature measurement for working machine parts 
has always been necessity. Therefore, the 
measurements made to observe the effect of 
temperature on the part becomes one of the most 
important research subjects of the industry. Especially, 
the effects of the temperature caused by the friction on 
the rotating parts can not be ignored. When the 
machine parts start to work, the friction surfaces create 
heat which may cause reduction in  their service life. 
This research reveals how to measure the temperature 
on the high speed drive shaft via an external sensor 
and its control circuit. 
 
Key Words: Cardan shaft, Cardan joint, Measurement 

of temperature, Wireless power transfer 
 

1. Giriş 
 
Maddenin var olmasının temel şartlarından biri olarak 
görülen sıcaklığın, yaşamın devam edebilmesi için de 
var olması şarttır. Bu dolayda bir maddenin sahip 
olduğu sıcaklık bilgisi, o madde için her zaman önemli 
olmuştur. Bu gereksinimler doğrultusunda 1593 yılında 
Gelileo, bilinen ilk termoskobu yapmıştır. [1] 
 
Sahip olunan sıcaklık, maddenin tanecik yapısı, faz 
durumu ve dolaylı olarak çalışma koşulları gibi birçok 
noktada kimlik bilgilerini etkilemektedir. [2] 
 
 
 
 

Bu günlerde endüstrinin gelişmesiyle birlikte özellikle 
çalışan parçanın davranışlarının incelenmesi 
neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Örneğin; mekanik 
parçaların çalışmasıyla sahip oldukları kinetik enerji, 
sürtünmenin etkisiyle ısı enerjisine dönüşür ve parça 
üzerinden sıcaklık olarak dışarıya atılır.[3] Elektronikte 
ise iletken malzeme üzerindeki elektrik enerjisi, iletken 
atomların titreşimini hızlandırmasıyla var olan elektrik 
enerjisinin atomlar üzerinde kinetik enerjiye 
dönüşmesini sağlar. Atomların sahip olduğu kinetik 
enerjinin fazlası ise ısı olarak atılır.[4] 
 
Bu ısı transferi sırasında sıcaklık artışı görülen 
yüzeylerde çeşitli hatalar ortaya çıkabilir. Mekanik 
parçalar özelinde ortaya çıkan sıcaklığın etkileri 
düşünüldüğünde, parçanın aşınma sürecini 
hızlandırması ve yapısal dayanım özelliklerinin 
değiştirmesi örnek verilebilir.[5] Ayrıca elektronik 
parçalar üzerinde oluşan ısı enerjisi, iletken 
elektronların düzensizliğini arttırarak enerjilerini 
yitirmesine ve bu doğrultuda iletkenliğini kaybetmesine 
neden olmaktadır.[6] Sıcaklığın parçalar üzerindeki 
belirttiğimiz temel etkileri düşünüldüğünde, bu etkilerin 
parçanın uygun çalışma standartlarının neredeyse 
tümüne dolaylı olarak etki edebileceği görülmektedir.  
 

2. Amaç 
 

Kardan mili, kara taşıtlarında motor tarafından üretilen 
ve vites kutusu üzerinden iletilen gücün, ortaya 
çıkardığı döndürme momentini ve döndürme 
hareketini, sabit ya da değişken açısal pozisyonlarda 
bir şafttan diğerine veya diferansiyele ileten aktarma 
organıdır.[7][8] Şekil 1’de bir kardan milinin araç üzeri 
yerleşimi görülmektedir.  
 
Kardan mili tasarım ve imalat sürecinde birçok 
paramatreden yararlanılır. Bu parametrelerin her biri 
kardan mili ömrüne doğrudan veya dolaylı olarak etki 
etmektedir.  
 

 
 

Şekil 1. Kardan Mili Araç Üzeri Gösterimi [9] 
 
 
Çalışan çoğu parçada olduğu gibi kardan mili üzerinde 
de sürtünme kaynaklı olarak belirli bölgelerde ısı 
oluşmaktadır.[10] Ortaya çıkan bu ısı, kardan milinin 
ömrüne etki eden faktörlerden bir tanesidir. 
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Sürtünmenin çokça görüldüğü mafsal bağlantıları ve 
kayıcı takım üzerinde ortaya çıkan ısının etkisiyle hem 
malzemenin aşınma süreci hızlanmakta hem de ısınan 
malzemenin mekanik özellikleri değişmektedir.[11] 
Fazla ısının sebep olduğu bu etkiler kardan milinin 
servis ömrünü belirleyen temel etkenlerden biridir. 
 
Bu çalışma kapsamında, yüksek hızla dönen bir 
kardan mili üzerinden harici bir sensör ve kontrol 
devresi yardımıyla, sıcaklık bilgisi elde etmek amacıyla 
geliştirilen bir ölçüm tekniği ortaya koyulmaktadır.  
 
Bu ölçüm tekniği adına yapılan araştırmaya benzer 
prensipte harici bir SAW sensor yardımıyla yapılan 
sıcaklık ölçüm uygulamaları bulunmaktadır. Victor 
Kalinin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada SAW 
sensörleri ile yapılan bir ölçüm tekniği anlatılmıştır. 
Herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymayan pasif SAW 
sensörleri, özellikle döner parçaların yer aldığı 
sistemlerde kullanılmaktadır.[12] 
 
Konuya ek olarak yapılan uygulamalarda, Ruben 
Usamentiaga ve arkadaşlarının çalışması olan ve 
döner parçalar üzerinden sıcaklık ölçümü için iyi bir 
çözüm sunan kızılötesi sıcaklık ölçüm cihazları 
bulunmaktadır. Nesnelerin yaydığı kızılötesi 
radyasyonun yoğunluğunu esas alan bu cihazlar belirli 
mesafelerden sıcaklık ölçümüne imkan 
vermektedir.[13] 
 
Cuihong Liu ve arkadaşlarının yaptığı çalışma 
içeriğinde ise yarı iletken bir sıcaklık sensörü 
yardımıyla alınan sıcaklık ölçüm tekniği ortaya 
koyulmuştur. [14] 
 
Sıcaklık ölçümü yapmak adına birçok sistem 
mevcuttur. Fakat hem maliyet hem de uygulama 
açısından bahsi geçen sistemlerin birbirlerine göre 
avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 
 

3. Teknik 
Günümüz standartlarında temel bir sıcaklık ölçüm 
sistemi düşünüldüğünde bir sensör, kontrolcü bir devre 
ve bunlara güç sağlayacak bir kaynağa ihtiyaç 
duyulmaktadır. Sensör, dış ortamdan aldığı veriyi 
kontrol devresine göndermekle görevlidir. Sensör 
aracılığıyla gelen veriler kontrol devresi tarafından 
anlamlandırılırken talepler doğrultusunda verilerin 
okunması veya kaydedilmesi mümkündür. Bu ölçüm 
tekniği kardan mili özelinde düşünüldüğünde akla ilk 
gelen problemlerden biri kontrol devresi ve sensöre 
nasıl güç sağlanacağıdır. 
 
Kardan mili, kullanımı gereği döner bir makine elemanı 
olması sebebiyle üzerine yerleştirecek herhangi bir 
elektronik devreye veya devre elemanına güç 
sağlamak için bilinen temel şartlar -kablolu bağlantı ile 
güç sağlama- kullanılamayacaktır.  
 
Bu ölçüm tekniğinde, kablosuz olarak güç sağlanan bir 
sıcaklık ölçüm sistemi aracılığıyla, yüksek hızla dönen 
bir kardan mili üzerinden veri alınması için geliştirilen 
teknik açıklanmıştır. 
 
3.1. Sıcaklık Sensörü 

Sıcaklık sensörü, sıcaklığa duyarlı olarak iç direnci 
değişen ve bu doğrultuda bir ölçüme veya bir kontrol 
cihazına sinyal ileten aygıt olarak tanımlanmaktadır. 
 

Kardan mili üzerinden alınacak sıcaklık bilgisi için 
gerekli sensör seçimi öncelikli olarak yapılmıştır. 
Günümüz teknolojisinde, yoğun kullanılan yarı iletken 
sıcaklık sensörü mimarisine dahil, yapısında bulunan 
germanyum ve silisyum elementlerinin sıcaklığa karşı 
verdikleri ters tepki sonucu iki elektrotun arasında 
oluşan direnç farkına dayalı bir prensiple çalışan, şekil 
2’de görülebilecek sıcaklık sensörü, tasarlanan ölçüm 
sistemi için uygun bulunmuştur.[15] Yapılan bu 
seçimde kardan mili çevresel test spekleri ve ölçüm 
ihtiyaçları gibi koşullar da göz önünde 
bulundurulmuştur. Seçilen sensör, kardan milini yol 
koşullarında farklı çalışma sıcaklıkları için simüle eden 
soğuk sıcak testi speklerine uygun biçimde -
55°C/+125°C aralığında ölçüm yapabilmektedir. Her 
elektronik sistemde olduğu gibi en önemli paydalardan 
biri olan güç tüketimi konusunda da bu sensör, ölçüm 
yaptığı aktif durumda 1.5 mA değerinde bir akıma 
ihtiyaç duymaktadır.[16] 

 
 

Şekil 2. Yarı İletken Sıcaklık Sensörü [17] 
 
3.2. Denetleyici 

 
Sistemin kontrol gereksinimleri doğrultusunda 8 bit 
RISC tabanlı denetleyici seçimi yapılmıştır. Bu 
denetleyici 23 genel amaçlı input/output hattına 
sahiptir. Okuma - yazma özelliklerine sahip olan 
hafızası ve seri programlanabilme özellikleri ile uygun 
bir kullanım sunmaktadır. Sıcaklık sensörü seçiminde 
olduğu gibi güç tüketimi konusu yine göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu doğrultuda denetleyicinin, işlem 
hızı oranında dengelenmiş güç tüketim özelliği 
bulunmaktadır.[18] 
 
3.3. Güç Kaynağı 

 
Sabit bir kaynaktan sağlanan 12 Vdc güç, kardan mili 
geometrisinde yapılan değişiklik yardımıyla elektronik 
devreye kablosuz olarak iletilmektedir. Şekil 3’te 
kablosuz güç transferinin temel gösterimi yer 
almaktadır. 
 

 
 

Şekil 3. Kablosuz Güç Transferi Şeması[19] 
 
Kablosuz güç aktarım sisteminin temel çalışma 
prensiplerine dayalı olarak birincil bobin sarımı sabit 
kaynaktan aldığı elektrik enerjisi ile bir manyetik 
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transfer alanı oluşturmaktadır. İkincil bobin, birincil 
bobinin üretmiş olduğu manyetik alanı kendi üzerine 
toplamakla görevlidir. İkincil bobin üzerinde toplanan 
bu manyetik alanı doğrultup devre sonundaki yükün 
istediği şekle getirme görevi ise alıcı devreye aittir. Bu 
alıcı devre, ölçüm devresi ile bütünleşik olarak 
tasarlanmış durumdadır.[20][21] 
 
3.4. Veri Transferi 

 
Sensörün dış ortamdaki sıcaklık farklarını bir sinyal 
olarak ölçüm devresine iletmesinin ardından bu 
sinyaller mikrodenetleyici tarafından anlamlı bir bilgiye 
dönüştürülmektedir. Bu anlamlı bilgilerin kullanıcı 
tarafından yorumlanabilmesi için denetleyici ile 
arasında bir iletişim olmalıdır.  
 
Kullanıcı ve ölçüm devresi arasındaki iletişim 
prosedürü, yine kardan mili döner yapısı dolayısıyla 
kablosuz yapılması planlanmıştır. Bu sebeple veri 
aktarımı için mikrodenetleyiciyle bağlantı kurabilen 
bluetooth kablosuz iletişim cihazı tercih edilmiştir. 
Kullanıcı, bu iletişim cihazının yapmış bulunduğu 
kablosuz veri yayınına bilgisayar veya akıllı telefon 
aracılığıyla bağlantı kurarak verilere ulaşabilecektir. 
 
3.5. Tasarım 

 
Ölçüm devresinin elektronik ve PCB tasarımları 
Proteus Professional 8 ile yapılmıştır.  
 
Öncelik olarak, yapılması planlanan devrenin şeması, 
programın ISIS şematik kısmı aracılığıyla 
oluşturulmuştur. Gerekli komponentler kütüphaneden 
çağırılır ve gerekli bağlantı hatları birleştirilir. Program, 
kütüphanesinde bulunmayan spesifik komponentler 
için kullanıcı tarafından eklenmesine imkan 
sağlamaktadır. 
 
Şeması hazırlanan elektronik devrenin baskısı için, 
programın ARES eklentisi kullanılarak, devrenin 
fiziksel olarak nasıl görüneceği, komponentlerin 
konumu ve bağlantı yolları tasarlanmaktadır.  
 
Elektronik devrenin şematik ve baskı tasarımları ile bu 
tasarımlar doğrultusunda üretilen prototip şekil 4’te 
gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4. Elektronik Devre Tasarım Süreci 
 

3.6. Entegrasyon ve Uygulama 
 

Kardan milinden, aracın sürüş esnasında karşılaştığı 
farklı arazi koşularından kaynaklı hareketleri absorbe 
edebilmesi beklenmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda 
kardan milleri, açısal hareketler için rulmanlı, mesafe 
hareketleri için ise kayar mafsallara sahip olabilirler. 
Kardan milinin yaptığı açısal hareketler, döner 
mafsallar üzerinde bir sürtünme oluşmasına sebep 
olmaktadır. Sürtünmenin sıkça görüldüğü döner 
mafsallar, sıcaklık artışını gözlemlemek adına uygun 
bulunmuştur. 
Sıcaklık sensörü, hızlı kuruma özelliğine sahip bir sıvı 
yapıştırıcı ile döner mafsal bölgesine monte edilmiştir. 
Denetleme devresiyle olan bağlantısı ise dış etkilere 

karşı dayanıklı bir kablo ile yapılmıştır. Şekil 5’te 
sıcaklık sensörünün kardan mili mafsalı üzerine 
entegrasyonu görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 5. Sıcaklık Sensörü ve Ölçüm Devresi 
Entegrasyonu 

 

4. Sonuç 
 
Bu çalışma kapsamında yüksek hızla dönen bir kardan 
mili üzerine adapte bir sistemle sıcaklık ölçümüne dair 
kullanılan bir teknik ortaya konmaya çalışılmıştır. 
 
Sistem, seri üretim hattından rastgele seçilen bir 
kardan mili üzerine adapte edilmiştir. Ölçümlerin 
doğruluğunu ve sistemin yeterliliğini kontrol etmek için 
kardan mili, hem klimatik bir kabin içinde doğrulanmış 
hem de yol koşullarını simüle eden bir dizi teste tabi 
tutulmuştur. 
 
Kardan mili mafsal bağlantısı üzerine yerleştirilen bir 
sensör aracılığıyla alınan sıcaklık verisi yine mafsal 
bağlantısı yakınlarına adapte edilen ölçüm devresiyle 
anlamlandırılmaya çalışılmıştır.  Alınan veriler ölçüm 
devresinde toplanırken iletişim aygıtı aracılığıyla 
toplanan verilerin kablosuz yayını 
gerçekleştirilmektedir. Kablosuz bu yayına bağlanacak 
akıllı telefon ve bilgisayar gibi cihazlarla sıcaklık verileri 
anlık olarak okunabilmektedir. Sistemin güç 
gereksinimi de yine kardan milinin döner yapısı 
sebebiyle kablosuz olarak sağlanmıştır. 
 
İç sıcaklığı ayarlanabilir klimatik kabin içine 
yerleştirilen,  entegre ölçüm sistemine sahip kardan 
mili üzerinden veri toplanmıştır. Test sonunda -60/100 
°C arasında toplanan verilerin doğruluğu, kabin içi 
sıcaklığı ve parça üzerinden alınan anlık ölçümlerle 
karşılaştırılmıştır. Toplanan ve uygulanan değerler 
arasında maksimum ±1 °C sıcaklık farkı görülmüştür. 
Şekil 6’da bu değerler karşılaştırmalı olarak 
verilmektedir.  
 
Ek olarak kardan mili üzerinden belirli periyotlarda 
kızılötesi pirometre ile sıcaklık ölçümü alınmıştır. 
Entegre ölçüm sistemi ile yapılan karşılaştırmada, 
ölçülen değerlerin ±1 °C doğruluk kriterine uygun 
olduğu görülmüştür. 
  

 
 

Şekil 6. Doğrulama Testi Sonuçları 
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Abstract 
 

An ultra–sensitive and selective fluorescent probe 
based on 7,8-dihydroxy-3-(3-chlorophenyl)coumarin 
(DCPC) for the detection of Cu

2+
 was developed. The 

LOD value of DCPC was determined as 14 nM. The 

feasibility of this probe for trace Cu
2+

 detection was also 
studied in various coffee and tea samples. The 
obtained results showed that the fabricated probe 
which could detect Cu

2+
 in real samples with high 

selectivity, sensitivity and larger linearity range. 

Keywords: Coumarin, copper, fluorescence and sensor  

1. Introduction 

In recent years, the preparation of fluorescent sensors 
for the recognition of cations with high selectivity and 
sensitivity have received important attention because 
they play important roles in environment, living systems 
and foodstuffs [1]. As one of the essential trace 
elements in living organisms, Cu

2+
 participates in many 

biological processes, such as diverse redox processes, 
enzyme functions, and so on [2]. The detection of metal 
ions in aqueous solutions is also important, among 
these metal ions Cu

2+
 is the considerable trace element 

for the life of organisms [3]. However, excessive 
amounts of Cu

2+
 in humans could cause a series of 

diseases, such as Wilson's disease, Menkes syndrome, 
Prison diseases and Alzheimer's disease [4].  

Therefore, there are many methods using several 
instruments for the detection of copper ions including 
atomic absorption spectrometry (AAS), electrochemical 
and colorimetric methods and etc. These techniques 
need expensive instrumentation and time consuming 
procedures that are essential for sample pre-treatment. 
Recently, the fluorescent methods have been paid 
great interest for the detection of Cu

2+
 [5]. The 

detection of fluorescent sensors offers various 
advantages including their simplicity, high-speed spatial 
analysis, high detection limit. Copper (II) ion usually 
leads to fluorescent quenching of the bound 
fluorophore due to its notorious paramagnetic nature, 
and this issue is generally regarded as a defect in 
fluorescence copper (II) ion sensing [6]. 

In this study, a coumarin–based fluorescence probe 
(DCPC) was synthesized for trace copper (II) ion 

detection and its fluorescent study was performed with 
simple operations. At last, the content of Cu

2+
 in various 

tea and coffee samples was measured by using probe 
system. 

 

 

 

2. Experimental 

2.1. Chemicals and Instruments 

All the solvents and reagents were provided from Merck 
and Sigma–Aldrich. Fluorescence spectrophotometer 
(Agilent Technologies Inc, Santa Clara, CA, USA) was 
used for spectroscopy measurements. The various 
metal salts such as (Al(ClO4)3, Ba(ClO4)2, Cu(ClO4)2, 
Ca(ClO4)2, Cd(ClO4)2, Fe(ClO4)3, Fe(ClO4)2 Hg(ClO4)2, 
Pb(ClO4)2, Mg(ClO4)2, Zn(ClO4)2, Sn(ClO4)2 and 
K(ClO4) were used in this study. 

2.2. Synthesis of probe 

The probe 7,8-dihydroxy-3-(3-chlorophenyl)coumarin 
(DCPC) was synthesized and purified according to the 

method in literature [7]. 

2.3. Fluorescence study 

The stock solutions of DCPC (10 mM) in ACN/H2O 

(95/5, v/v) solvent system and then the stock solution 
was diluted (0.5 μM). The stock solutions of various 
metal perchlorate salts were prepared in ACN (10 mM) 
and studied after appropriate dilution they were used 
for fluorescence studies.  
A quartz cuvette with a 3 cm path length was used for 
the fluorescence measurements. The excitation and 
emission wavelengths (slit widths; 5 and 10 nm) were 
adjusted as 364 and 458 nm, respectively. To calculate 
the limit of detection (LOD), the fluorescence titration 
experiment was performed at 458 nm. 

The competition experiments were realized by adding 
various metal ions, included, Hg

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
, Zn

2+
, 

Al
3+

, Cd
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

, Pb
2+

, Ba
2+

, Sr
2+

, Mn
2+

, K
+
, and 

Cu
2+

 to ACN/H2O buffer solution containing DCPC–

Cu
2+

 complex. 

2.4. Detection of Cu
2+ 

in tea and coffee samples 

The real samples including ice tea (nectar fruit–
flavored), green tea (mint and lemon–flavored), coffee 
and black tea (bergamot–flavored) were purchased 
from the supermarket in Karaman city, Turkey. The 
samples were directly analyzed. For this purpose, 3 mL 
of probe solution (5.10

-2
 mM) was added to quartz 

cuvette, and then 15 μL of sample was added to this 
solution. They (probe + real sample) were mixed for a 
few seconds in the cuvette and fluorescence spectra 
were recorded under excitation wavelenght at 364 nm. 
The concentrations of Cu

2+
 ion in real samples were 

detected according to the standard addition procedure. 
The final concentrations of added Cu

2+ 
ion (15 µL) were 

0.1 and 0.2 µM, respectively. 
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3. Results and Discussion 

3.1. Fluorescent studies 

To investigate the binding mechanism, fluorescence 
studies for the probe DCPC, were performed in 

ACN/H2O solution with addition of different metal ions 
(Hg

2+
, Fe

2+
, Fe

3+
, Zn

2+
, Al

3+
, Cd

2+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Pb

2+
, 

Ba
2+

, Sr
2+

, Mn
2+

, K
+
, and Cu

2+
) as presented in Fig 1. 

As seen from Fig 1, there was almost completely 

quenching result in the fluorescent intensity in presence 
of copper (II) ion. After addition of the metal ions, 
DCPC probe showed a significant response for copper 

(II) ion over the other metals which are accredited to 
the formation of the complex between DCPC and Cu

2+
 

ions. 

 

Figure 1. Fluorescent intensity changes of DCPC (5 mM) in 

the presence of metal ions at 458 nm (ex= 364 nm). 

 

3.1.1. Sensitivity studies 

To assess the sensitivity of DCPC, the fluorescent 
titration of DCPC toward Cu

2+
 was performed. The 

intensity of DCPC at 458 nm increasingly quenched 

with the gradual addition of copper (II) ion (0 to 15 μM).  

 
Figure 2. The fluorescent spectra of DCPC with of different 

concentrations of Cu
2+

 at 458 nm (ʎex= 364 nm). 

The fluorescence intensity was plotted to copper (II) 
concentrations and presented in Fig 3a. As can be 
seen from Fig 3a, the calibration graph obtained from 
fluorescent intensity of the DCPC probe, is highly linear 

(R
2
=0.9960) within the concentration range. The LOD 

value of DCPC was determined as 12,3 nM. Besides, 

based on the same data recorded from fluorescent 
titration, the association constant value was calculated 

as 1,07×10
5
 M

–1
 using Benesi–Hildebrand equation 

(Fig 3b). 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figure 3. (a) The plot of fluorescent emission intensities of 
DCPC at 448 nm against with different copper concentrations, 
(b) Benesi–Hildebrand plot of 1/(I–I0) vs 1/[Cu

2+
] based on 1:1 

binding stoichiometry between DCPC – Cu
2+

 complex (λem = 
458 nm) 

Following the addition of 1.0 eq. Cu
2+

 ion to DCPC 
solution (5 μM), the fluorescent intensity of DCPC 

reached a stable value within 30 s and remaining 
constant from 30 s to 5 min (Fig 4). Thus, a reaction 

time of 30 s may be used for this system. 

 

Figure 4. Time-dependent fluorescence intensity changes of 
DCPC (5 μM) in CH3CN/H2O (v/v, 9/1) in the presence of Cu

2+ 

from 0 to 5 min 

3.1.2. Sensing mechanism  

To determine the stoichiometric ratio between DCPC 

and copper (II) ion, Job's method was employed. As 
can be seen from Fig 5, the concentration of DCPC–
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Cu2+
 complex approaches maximum when the mole 

fraction of DCPC is 0.5 showing that DCPC–Cu2+
 form 

1:1 complex. 

 

Figure 5. Job's plots of DCPC with Cu
2+

 (ex= 364 nm) 

 

3.1.3. Selectivity studies 

The selectivity of DCPC towards the different metal 

ions (Hg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Zn
2+

, Al
3+

, Cd
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

, 
Pb

2+
, Ba

2+
, Sr

2+
, Mn

2+
, K

+
) in the presence of copper 

were investigated. As can be seen from Fig 6, only 

Cu
2+

 ions caused considerable fluorescent quenching 
of DCPC at 448 nm. Therefore, DCPC probe has 

significant selectivity for copper (II) over other metal 
ions. 

  

Figure 6. Selectivity of the DCPC–Cu
2+

 probe over the 

different metal ions at 458 nm with Cu
2+

 (ex= 364 nm) 

3.1.4. Detecting Cu
2+

 in tea and coffee samples 

To further investigate the possible application, the 
proposed assay was employed to detect copper (II) in 
real samples including different tea and coffee samples 
without any pretreatment. A standard addition method 
was adopted by adding copper (II) into various tea and 
coffee samples to reach final concentrations of 0.1 and 
0.2 µM. According to the procedure described above 
(see section 2.4), the recovery values of the proposed 

method were found within a range from 92.69% to 
104.51% as illustrated in Table 1. Therefore, the results 

validate the reliability of the developed sensor assay for 
copper (II) determination in tea and coffee samples. 

 

  

Table 1. Determination of Cu
2+ 

in tea and coffee samples 

 Cu(II) 
added 
(μM) 

Cu(II) found 
(μM) 

recovery 
(%) 

RSD 
(%) 

(n=3) 

samples     

Ice tea 
(nektar 
fruit-
flavored) 
 

0.00 0.62 ±0.006  0.94 
0.10 0.72 ±0.012 100.29 1.61 

0.20 0.80 ±0.002 92.69 0.22 

Green 
tea(mint 
and 
lemon-
flvored) 
 

0.00 0.80 ±0.004  0.61 
0.10 0.90 ±0.004 98.78 0.68 

0.20 1.01 ±0.005 105.06 0.40 

coffee 
 
 
 

0.00 0.89 ±0.002  0.26 
0.10 0.99 ±0.005 101.59 0.47 

0.20 1.08 ±0.006 94.36 0.54 

Black 
tea(berga
mot-
flavored) 

0.00 0.24 ±0.005  1.96 
0.10 0.34 ±0.006 104.51 1.70 
0.20 0.44 ±0.006 103.82 1.30 

    

4. Conclusion 

An ultra–sensitive and selective 7,8-dihydroxy-3-(3- 
chlorophenyl)coumarin (DCPC) fluorescence probe 

which is employed as a ''turn-off'' sensor was utilized for 
copper (II) ion detection. Interaction of DCPC probe 

with copper (II) ion almost completely induced 
quenching of fluorescent intensity through a 1:1 binding 
mode. Finally, the amount of copper (II) ion in various 
tea and coffee samples was measured by the proposed 
system. 
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Özet 

Bu çalışmada, polimer kompozitler için oldukça 

önemli bir takviye malzemesi olan Bor Nitrür Nano 

Tabakalar kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında 

takviye elemanı olan BNNS’ların üretimi için sıvı faz 

eksfoliasyon metodu kullanılmıştır. Bu yöntem için 

çözelti olarak DMF  (Dimetilformamit) tercih 

edilmiştir. 

İkinci aşamada BNNS/Epoxy nano kompozitler 

çözelti karıştırma metodu ile  farklı oranlarda 

üretilmiştir. Bu oranlar ağırlıkça  %0.1, %0.5 ve %1 

BNNS’dan oluşmaktadır. Matris malzemesi olarak 

epoksi suya,aside ve kimyasallara dayanımı yüksek 

olan mukavemetli bir termoset olduğu için tercih 

edilmiştir. Numuner SEM (Taramalı elektron 

mikroskobu),TEM (Geçirimli elektron mikroskobu) ve 

XRD (X ışını kırınımı) analizi yapılarak karakterize 

edilmiştir. Ayrıca kompozitlerin mekanik özelliklerini 

araştırmak için çekme testi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bor Nitrür Nanotabaka, 

Nanoyapı, Polimer, Nanokompozitler, Epoksi 

Abstract 

In this study, the production of boron nitride 

nanosheet reinforced materials, which are accepted 

as the most important reinforcing elements for 

nanocomposites, have been conducted. In the first 

stage of the study liquid phase exfoliation method 

was used for BNNS production. Dimethylformamide 

(DMF) is preferred as the solvent  

In next stage composites were produced by solution 

mixing method. For this purpose, BNNS / Epoxy 

polymer composites with different weight 

percentages nanosheet concentrations were 

produced by the solution mixing method. These 

ratios are 0.1%, 0.5% and 1% by weight. 

 As a polymer matrix material, epoxy is preferred as 

a polymer in a thermosetting construction having 

high resistance to water, acid, base and many 

chemicals..  Morphologies of the samples were 

examined by Scanning Electron Microscopy (SEM) 

and Transmission Electron Microscopy (TEM) and 

XRD (X-Ray Diffraction). In addition, tensile test was 

performed to determine the mechanical properties. 

Keywords:, Boron Nitride Nanosheet, 

Nanostructure, Polymer, Nanocomposites, Epoxy. 

1. GİRİŞ 

Son zamanlarda nano boyutlu yapıların polimer 

matris içerisine takviyelendirilmesi ile oluşan yeni 

malzemelere  polimer nanokompozit malzemeler adı 

verilmektedir. Polimer nanokompozit malzemeler; 

polimer matris yapı içerisinde dağıtılmış nano 

boyutlu organik ya da inorganik malzemeleri 

kapsamaktadır [1]. Polimer nanokompozit 

malzemelerin mekanik davranışları, basit 

işlenebilirliği, düşük yoğunluğu, kimyasal olarak 

inertliği (asit, baz, su ve bazı kimyasallara karşı 

tepkisizliği) ve sünek yapıda olma gibi özellikleri 

polimer matrisli nanokompozitlere bir çok avantaj 

sağlamaktadır [2]. Bu malzemeler için kullanılan 

takviye elemanları nano boyutta, değişik türlerde ve 

geometrik formlarda bulunabilmektedirler.  

Takviye malzemelerinden en yaygın olanlarından bir 

tanesi bor nitrür nanotüplerdir. Yapı olarak Karbon 

nanotüplere benzese de, BNNT' ler daha üstün 

özelliklere sahiptirler. İlk BNNT’ ler 1995 yılında ark 

deşarj yöntemi ile sentezlenmiştir [3]. BNNT üretimi 

için lazer ablasyon [4], kimyasal buhar çöktürme 

(CVD) [5], bilyalı değirmen [6] gibi bazı yöntemler 

geliştirilmiştir. Son dönemlerde, daha ince tabakalı 

nano yapıların üretimi için büyük bir potansiyele 

sahip tabakalı yapıdaki bor nitrür malzemesi 

üretilmiştir [7]. Bor nitrürün ayrılıp, pul pul 

dökülmesiyle meydana gelen bor nitrür nano 

tabakalar, yapı olarak grafit tabakalarına yani 

grafene benzeseler de, grafene oranla daha yüksek 

mukavemete sahiptirler [7]. Ayrıca 4-6 eV değerinde 

büyük bir bant aralığına ve bundan dolayı 

yalıtkanlığa sahiptirler. Mükemmel elektrik 

yalıtkanlığı, düşük bağıl geçirgenlik ve dağılım 

faktörü gibi önemli özellikleri BN nano tabakaları 

aranılan malzemeler yapar. Bu özellikleri ile, bor 

nitrür esaslı polimerik kompozitlerin ve 

nanokompozitlerin, elektriğe karşı duyarlı alanda 

grafene oranla geniş uygulama alanı bulmasına 

neden olmuştur [8].Nanotüplere oranla 2 boyutlu 

yapılarından dolayı bazı alanlarda tercih edilirler. 

Bu çalışmada bor nitrür nanotabaka (BNNS) 

takviyeli kompozit malzemelerin üretimi için, ilk 

olarak takviye elemanı sıvı faz eksfoliasyon yöntemi 

ile sentezlenmiş ve daha sonraki aşamada çözelti 

karıştırma tekniği ile epoksi matris kompozitler 

üretilmiştir 

2. Deneysel Çalışmalar 

2.1. Nano Takviye Üretimi 

Bu çalışmada, nanotabaka üretimi aşamasında, 

birbirine oldukça sıkı kenetlenmiş bir halde bulunan 

bor nitrür tabakaları birbirinden ayrılmaya 

çalışılmıştır. Bor nitrür nanotabaka (BNNS) üretimi 

için, organik bir çözücü olan dimetilformamid (DMF) 

tercih edilmiştir. Nanotabaka üretimi iki aşamada 
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gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki h-BN’ün 

tabakalarına ayırlmasının kolaylaşması için şişirildiği 

ve genişletildiği expanded aşaması, ikincisi ise sıvı 

faz eksfoliasyon aşamasıdır.  

Başlangıç malzemesi o olarak hegzagonal bor nitrür 

(Merck; %99.5) tozu kullanılmıştır. İlk aşama için h-

BN tozları 100 mL bir kap içinde , 1/1 oranında  

H₂SO₄ ve HNO₃ asit karışımı içerisinde manyetik 

karıştırıcı üzerinde 100 ⁰C’de 12 saat boyunca 

karıştırılmıştır.12 saat sonrasında karışım saf su ile 

yıkanmış ve yapıdaki asit uzaklaştırılmıştır. Asiti 

uzaklaştırılan karışım fırında kurutulmuş ve sıvı faz 

eksfoliasyon aşaması için hazırlanmıştır.İlk aşama 

sonunda hazır hale gelen genişletilmiş bor nitrür 

yapı, DMF içerisinde bor nitrür nano tabakalar 

halinde ayrılmıştır. DMF, hekzagonal yapıdaki Bor 

nitrür tabakaları arasına yerleşerek, birbirlerine zayıf 

Van der Waals bağları ile bağlı olan katmanları, bor 

nitrür tabakaları halinde birbirlerinden ayırmış, 

yüzey alanı daha geniş ve pul görünümünde 

tabakalar haline getirmiştir. Bu aşamada, üretilen 

genişletilmiş bor nitrür DMF içirisinde bir ultrasonik 

karışıtırıcı yardımı ile 4 saat boyunca karıştırılmıştır.             

Karıştırma işleminden sonra oluşan bu yeni karışım 

santrifüj tüplerine alınmış, santrifüj cihazında 10500 

–13500 rpm döndürme hızında 30 dk santrifüj 

işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlem ile oluşan bor 

nitrür nano tabakaların çöktürülmesi sağlanmıştır. 

Santrifüj işlemi sonrasında oluşan ürünler Merck 

(absolute for analysis EMSURE) marka saf etanol 

ile birkaç kez yıkanarak DMF’den arındırılmıştır. 

Böylece tabaka şeklinde bor nitrür nano yapılar 

üretilmiştir. 

2.2. Polimer Kompozit Üretimi 

Polimer matris olarak tercih edilen epoksi (ARC-

152) ile sertleştiricisinin (ARC W-152) en uygun 

karışım ağırlık oranı 4:1 (epoksi: sertleştirici) olarak 

belirlenmiştir.  Daha önceden üretilen BNNS’ler 

çözelti karıştırma tekniği ile epoksi matrise ilave 

edilmiştir. Uygun  takviye oranları  ağırlıkça % 0.1, 

% 0.5 ve % 1 olarak belirlenmiştir. Takviye 

malzemelerinin nanokompozit içerisine ilave edilen 

ağırlıkça oranları, Tablo 1’de  verilmiştir. 

 

 

Tablo1. Üretilen BNNS/Epoksi Nanokompozitlerinin 

Karışım Oranları 

Numune Adı 
BNNS 
Miktarı (g) 

Epoksi + Sertleştirici  
            Miktarı (g)                        

Saf Epoksi - 7+1.75 

%0.1’lik 
nanokompozit 

0.007 7+1.75 

%0.5’lik 
nanokompozit 

0.035 7+1.75 

%1’lik 
nanokompozit 

0.07 7+1.75 

 

Nanokompozit üretiminin ilk aşamasında, ağırlıkça 

yüzdesi  hesaplanan BNNS miktarları DMF’de 

ultrasonik karıştırıcı yardımıyla BNNS’lar çözücüde 

tamamen dağılıncaya kadar karıştırılmıştır. 

Ultrasonik karıştırıcıda karıştırılan BNNS-DMF 

karışımına 75 ⁰C’de Jeotest marka su banyosunda, 

epoksi eklenerek (7 g) 1 saat  karıştırma işlemi 

uygulanmıştır.Oluşan homojen karışım, çözücü olan 

DMF’nin uçurulması amacıyla Binder VD-53 marka 

vakumlu etüv cihazında, ağzı kapatılarak 100 °C’ de 

bir gün boyunca vakum altında  bekletilmiştir.  

Etüvden çıkarılan BNNS/Epoksi karışımına 

hesaplanan miktar ölçüsünde sertleştiricisi ilave 

edilmiş, homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra  

silikon kalıplara dökülmüştür. Kalıplara dökülen 

nanokompozit numuneler oda sıcaklığında (25 °C’ 

de) bir gün boyunca bekletilmiştir.  Oda sıcaklığında 

bir gün bekletilen numuneler son aşama olarak, 

önceden 45 °C’ ye ayarlanmış vakumlu etüv 

cihazında 45 dakika, vakumsuz ortamda kurutma 

işlemine tabi tutulmuştur. Sonuç olara kompozit 

numuneler üretilmiştir. 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Numunelerin kırık yüzeylerinden alınan SEM 

analizinde matris içinde takviyelerin genel olarak  

gömülü bir şekilde olduğu gözlenmiştir. Farklı 

takviye oranlarında farklı şekillerde BN tabakaların 

olduğu görülmüştür. 
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Şekil 1.a) % 0.1’lik BNNS/Epoksi nanokompoziti 

SEM görüntüsü b) % 1’lik BNNS/Epoksi 

nanokompoziti SEM görüntüsü.c) BNNS TEM 

görüntüsü 

Şekil 1.a’ daki % 0.1’ lik BNNS-Epoksi 

nanokompozitinin, SEM görüntüsünde görüldüğü 

üzere epoksi matrise takviye edilen bor nitrür 

nanotabakalar (BNNS) yer almaktadır. Verilen SEM 

görüntüsünde görüldüğü üzere birim alana oldukça 

az miktarda takviye malzemesi düşmesi nedeniyle 

(% 0.1 oranı gibi küçük bir oranda olması) bor nitrür 

tabakaların epoksi matris içine zaman zaman 

gömülmekte olduğu gözlenmiştir. Şekil 1.b’ deki. % 

1’ lik BNNS-Epoksi nanokompozitinin SEM 

görüntüsü incelendiğinde BNNS takviyeler daha 

belirgin ve daha çok sayıda gözlenmektedir. 

BNNS‘lar üretim yöntemlerinden dolayı çok fazla 

kayma gerilmesine maruz kalmaktadırlar Bu 

nedenle yüzeylerinde  daha fazla hata 

bulundururlar. Bu hatalar ara yüzeyde matris ile 

daha iyi bir bağlanma sağlamaktadır. Ayrıca 2D 

yapısından dolayı matris içinde daha geniş bir 

temas yüzeyi oluşmaktadır [8]. Nano yapıların 

morfolojilerini tespit etmek için geçirimli elektron 

mikroskobu (TEM)’ den yararlanılır. BN tabakalar 

şekil 1.c’de TEM resiminde açık bir şekilde 

görülmektedir. BNN’S’ler bire bir B ve N azottan 

oluşan şeffaf bir tabakadır. Tabakalar ortalama 15-

20 μm genişliğe sahiptir. 

 

Şekil.2 a) Nanokompozitlerin çekme dayanımları. b) 

Nanokompozitlerin kopma uzaması. c) 

Nanokompozitlerin elastiklik modülü. 

Oda sıcaklığında saf epoksiden yapılmış ve 

ağırlıkça % 0.1, % 0.5 ve % 1 oranlarında BNNS  

içeren nanokompozit numunelerin çekme testleri 

yapılmıştır. çekme hızları 1mm/dk şeklinde 

ayarlanan çekme testi cihazında işlem 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak polimer 

nanokompozitlerin çekme testi için ASTM D638 tip 5 

formunda hazırlanan numunelerin kalınlık, genişlik 

ve boy uzunluğu değerlerini çekme testi cihazına 

girilmiş ve numuneye ait çekme dayanımı, kopma 

uzaması ve elastik modül değerleri  elde edilmiştir.              

Şekil.2.a’ daki çekme dayanımı sonuçlarına göre, 

epoksi matrise yapılan BN nano tabaka 

a b 

c 

a 

b 

c 

b 
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takviyelerinin malzemelerin çekme dayanımını 

ağırlıkça % 0.5 oranına kadar geliştirdiği 

gözlenmiştir. Ancak takviye oranı %1’ e yükseldiği 

zaman çekme dayanımı değerinin düştüğü 

gözlenmiştir. Şekil.2.b’de kompozitlerin kopma 

uzamaları verilmiştir. %0.1 ve % 0.5 BNNS/Epoksi 

nanokompozit numuneleri gevrek kırılma davranışı 

gösterdiği gözlenmiştir. Şekil.3.c’de 

nanokompozitlerin elastik modülleri verilmiştir. 

Takviyesiz epoksi numuneye göre özellikle % 0.5 

BNNS takviyeli numunenin elastik modülünü 3.5 kat 

geliştirdiği gözlenmiştir. Bu sonuçların ışığında nano 

takviyeler düşük oranlarda iyi dağılım sergileyerek 

yükleme altında polimer zincir hareketini engeller ve  

ayrıca  takviyeler yük taşıyıcı görevi görerek 

kompozitin dayanımını artırmaktadır. Takviye oranı 

% 1’ yükseldiğinde mukavemeti düşürmesinin 

sebebi ise etkli bir takviye matris bağının 

sağlanamamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Şekil 3. BNNS /Epoksi nanokompozitlerin XRD 

analizi sonuçları. 

Şekil.3’ de numunelerden alınan XRD sonuçlarına 

göre (002) düzleminde ve 26,7⁰ h-BN ile uyumlu 

pikler görülmektedir [6]. Her üç numunede de bu pik 

mevcuttur. BN nano tabaka takviye oranının artışı 

ile pikin şiddeti de artmıştır. Ayrıca 20°’ de  epoksi 

piki gözlenmiştir. 

4. GENEL SONUÇLAR 

Bu çalışmada epoksi matrisin özellikleri nano 

takviyelerin ilavesi ile geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada kullanılanılan iki boyutlu BN nano 

tabakaların üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

durum TEM görüntüsünde görülmektedir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında nanokompozit 

üretmek amacı ile epoksi matris, BN nano tabaka ile 

değişen oranlarda takviye edilmiştir. Bu durum XRD 

ve SEM analizlerinde görülmektedir. Nano 

kompozitlerin SEM görüntülerinde takviye olarak 

kullanılan nanotüpler epoksi matrise gömülü 

olduğundan dolayı net bir şekilde tespit 

edilememiştir. XRD analizlerinde ise takviye oranı 

arttıkça h-BN ile alakalı 26.7°’ deki (002) pikinin 

şiddeti artmıştır. Son olarak takviye oranlarına bağlı 

olarak kompozitin mekanik özellikleri incelenmiştir. 

Nanokompozitlerin çekme testi sonunda ,BN nano 

tabakalarla takviyelendirilen kompozitin % 0.1 ve % 

0.5 oranlarında çekme dayanımı ve elastik modülün 

takviyelenmeye bağlı olarak arttığı tespit edilmiştir. 
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Abstract

In this study, the production of graphene nanoplates 
(GNPs) using hexagonal graphite powder was 
performed by using the liquid phase exfoliation method. 
The plates in the honeycomb structure form graphite by 
stacking over each other and bonding to each other 
with weak bonds. Each of these monolayers is called 
as graphene. The production of GNPs can be realized 
by exfoliating the plates through breaking down these 
weak bonds between the plates via a solvent. The 
GNPs produced in this study were produced with this 
basic logic. Many different solvents can be used in the 
literature to break the bonds between the plates. 
Metasulfonic acid was used as solvent in this study. As 
a result of sonication of graphite in methasulfonic acid, 
GNPs were obtained. Plates having a 5-plate thickness 
and being larger than 1 µm were obtained. 

Keywords: Graphene nanoplates, Graphite, Exfoliation 

1. Introduction

Graphene is the mother of all allotropes 
formed by the known sp

2 
hybridization of the C atom. In

2004, the first graphene was synthesized by British 
scientists Andrei Geim and Konstantin Novoselov. 
Since the discovery of graphene, its extraordinary 
properties have led to conduct researches. Interesting 
features such as the highest known strength, high 
thermal, and excellent electrical conductivity are 
promising for various applications [1-4]. As a result of 
great interest in the scientific world in graphene 
researches, various applications including 
flexible/tensible devices [5–6], high-frequency 
transistors [7-8], energy storage/conversion [9], sensors 
[10], biomedical applications [11], and composites [12] 
have been investigated. Additionally, in spite of many 
research efforts, discovery still seems far from 
commercial reality especially due to the limited 
scalability and the high cost of existing graphene 
production methods.

One of the factors causing major problems in 
the use of this material in commercial applications is 
the difficulties encountered in production. Graphene 
can now be produced chemically and physically by 
many different methods. Chemical reduction of graphite 
oxide and thermal decomposition of SiC are the most 
important methods used in the production of 
mechanical exfoliation graphene. The product quality 
produced in all of these methods is low and the product 
quantity is limited. Moreover, these methods are 
relatively difficult and challenging methods for graphene 
production. For this reason, many researchers have 
sought new methods for graphene production. One of 

these methods is liquid phase exfoliation (LPE) method. 
This method is based on the separation of graphite 
plates from each other by using an organic solvent and 
the liquid phase exfoliation method is not only relatively 
easy and cheap but also the quality of products 
produced with this method is higher compared to the 
products produced with other methods.   

In this study, the production of graphene 
nanoplates (GNPs) was successfully carried out by 
using methanesulfonic acid solvent with graphite liquid 
phase exfoliation method.  

2. Experimental Detail

In the study, Merck brand hexagonal graphite powder 
(99.5%) micro-particles were directly used as starting 
material for the production of graphene nanoplates. As 
the solvent, Sigma-Aldrich brand methanesulfonic acid 
(≥99%) was used. Figure 1 shows the schematic view 
of the experimental study.  

The hexagonal graphite powders were added to the 
metasulfonic acid at the rate of 0.7 mg / mL and the 
mixture was sonicated in an ultrasonic homogenizer 
(Sonics Vibra-cell VCX750) at a sonication power of 
50% for 240 minutes. The mixture was centrifuged and 
the graphene nanoplates obtained with metasulfonic 
acid were separated from each other. The resulting 
powders were then washed with ethanol. The samples 
were examined by Transmission Electron microscopy 
(TEM) (JEOL JEM-1011). Afterwards, by applying 
Raman spectroscopy (WITech alpha 300R) analysis 
and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) (Specs-
Flex) analysis, the samples were characterized.   
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Fig. 1. Schematic representation of the exfoliation 
process 

2. Results

Graphene is the name given to a single plate in which 
carbon atoms are bonded to each other by sp

2
 bonds

and aligned hexagonally. This structure resembles 
honeycomb. When these plates are overlapped and 
aligned in three dimensional ways, hexagonal graphite 
forms. In other words, each of the hexagonal graphite 
plates is called as graphene. These plates are bonded 
with each other by weak bonds. Exfoliation method is 
the process of obtaining graphene by separating these 
plates in the graphite from each other. If these plates 
are separated from each other by a mechanical effect, 
this is called as mechanical exfoliation; if they are 
separated by means of a chemical, then this is called 
as the liquid phase exfoliation method. In this study, the 
separation of plates of hexagonal graphite through a 
high-strength sonicator in metasulfonic acid and the 
production of GNPs were carried out.  The weak bonds 
between the graphite plates were broken with the help 
of meta-sulfonic acid and thus the plates are released. 
In Fig. 2, the precipitation of the samples, sonicated 
with metasulfonic acid, removed from metasulfonic acid 
powder, and washed, in alcohol was examined. As can 
be seen from the figure, the precipitation amount 
increased and the alcohol-sample mixture became 
clear as the waiting time increased. It took 104 days for 
the mixture to be completely clear. This showed that 
there were GNPs with low number of plates in the 
structure.  

While the plates which had high number of plates and 
even did not transform into GNPs in the first days of 
waiting period precipitated due to their weights, the thin 
plates were suspended in alcohol. The complete 
precipitation of these plates required very long periods. 

Fig. 3 shows the TEM image taken from the sample 
treated for 240 minutes at a 50% sonication power. As 
seen from the figure, the obtained plate was a very 
transparent and a thin plate. In addition, the width of the 
plate was over 1µm.  

Figure 3. TEM image of the sample 

Raman spectroscopy has been considered as a 
versatile, fully optical, highly efficient technique for the 
characterization of graphene (Fig. 4) [13]. The spectra 
of graphite materials are characterized by a D peak 

(~1350 cm
-1

), G peak (~1582 cm
-1

) and a 2D peak 
(~2700 cm

-1
) [13-18]. Raman spectroscopy is often 

used to investigate the vibration properties of carbon 
structures, allowing us to determine its crystallization. 
The G peak corresponding to a graphite mode E2g is 

related to the vibration of the sp
2
 bound carbon atoms 

in a two-dimensional hexagonal cage; whereas, the D 
peak is related to defects and faults in the plates [19]. 
Besides, the most important fingerprint of graphene is 

the 2D peak point at ~2700 cm
-1 

(sometimes labeled as 
D peak point). The 2D peak forms as a result of two 
phonon lattice vibration process but unlike the D peak, 
it does not need to be activated near a defect. As a 
result, the 2D peak is always a strong peak for 
graphene and does not represent defects even if the D 
peak is not present. Unlike the G peak location method, 
the 2D peak method depends not only on the peak 
position but also on the peak shape.  The shape, 
position and density of this peak point clearly depend 
on the number of plates [20-21]. In this context, 

estimation was made on the number of plates by 

making Lorentzian fitting to the 2D peak [20-22]. 

Figure 2. Natural precipitation times of the obtained 
samples in ethanol 

Taking the graphene + 
ethanol mixture into 
sample containers 

Preliminary preparation of 
the exfoliation process 

Sonication 

Evaporation of 
etha  nol 

Change of the Solvent 
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The 2D peak of the sample obtained in this study in 
Raman spectroscopy was around 2695 cm

-1
. This

showed that the obtained GNPs were around 5 plates. 
This is also compatible with the literature [22].  

 

Figure 4. Raman spectra of untreated graphite and the 
sample treated with metasulfonic acid 

Fig. 5. XPS analysis of the samples treated with 
metasulfonic acid 

One of the best characterization methods to detect the 
presence of defects in the form of GNP oxides is X-ray 
photoelectron spectroscopy [23-26]. When XPS 
mapping is checked, generally ~285 eV binding energy 
refers to C-C bonds and ~286 eV binding energy refers 
to C-O bonds (the bond so-called C-C refers to C sp

2

hybridization).  

Both general and partial XPS mapping were conducted 
for the produced GNPs (Fig. 5). The obtained spectrum 
results showed that the lowest C-C bond ratio in the 
samples was as high as 96%.  When the studies have 
been examined, GNPs having a C-C bond ratio above 
80% are referred as successful. When it was 
considered in terms of liquid phase exfoliation, it was 
seen to be very successful rate and it can be asserted 
that the oxidation in our production method was 
negligibly low.  

3. General Conclusions

The production of GNPs was carried out successfully 
from graphite powders using metasulfonic acid with 
liquid phase exfoliation method. The obtained GNPs 
were 5-plate thick and the width of the plates was larger 
than 1 µm.  
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Abstract
 
This experimental study presents the effect of glass 
beads filler content on the mechanical and tribological 
behaviors of plasticized poly-vinyl-chloride (P-PVC) 
polymer. The glass beads filler added to plasticized-
PVC (P-PVC) polymer at the ratios of 5, 10 and 20wt.% 
by weight. In the study, tensile, hardness and 
tribological tests were performed. Tensile strength, 
tensile modulus, elongation at break, hardness, 
coefficient of friction and wear rate values of the glass 
beads filled PVC composites were determined. As a 
result of the study, the tensile strength, elongation at 
break, coefficient of friction and wear rate values 
decreased while the tensile modulus and hardness 
values increased with the increment of glass beads 
filler content in glass beads filled PVC composites for 
use in automotive wire and cable insulation. 
 Keywords: poly-vinyl-chloride, wire and cable, glass 

beads, filler, automotive.  
 

1. Introduction 
 
PVC polymer is one of the general purpose 
thermoplastic polymer types widely used in industry [1]. 
It has low price, outstanding properties and good 
properties [2-7). PVC has two types as hard PVC and 
soft PVC. Hard PVC has high hardness, mechanical, 
chemical, electrical and fire retardant properties. Good 
chemical resistance to acids, bases, oils, salts and 
alcohols. PVC polymer has high polar structure and has 
good electrical insulation. It is generally low frequency 
insulation material and suitable for medium and low 
voltage insulation materials. Soft PVC is produced by 
adding plasticizers to the PVC polymer and it can be 
used in areas such as cable insulation, artificial leather 
and floor tiles. Cable insulation is one of the most 
frequently used areas of soft PVC. PVC-based cable 
insulation in the production of electrical insulation 
material has many features expected. Some properties 
such as resistance to heat, resistance to combustion, 
resistance to hot and cold environments, resistance to 
some chemicals and resistance to certain fuels and 
wear resistance are expected [1-4). In this study, the 
wear problem in the cable insulation material was 
discussed and the following works were carried out. 
In this study, the effects of glass beads filler content on 
the mechanical and tribological performance of 
plasticized PVC polymer has been investigated for use  
in automotive wire and cable recipes. The glass beads 
filler contents in plasticized-PVC (P-PVC) polymer are 
5, 10 and 20wt.% by weight. Pin-on-disc wear test 
apparatus was used for the friction and wear tests. 
Tests were carried out under the load of 10N and at the 
sliding speed of 1.0m/s and at dry sliding conditions 
and at ambient temperature. Steel disc was used as a 
counterpart material for tribological tests. As a result of 

this study, the glass beads filled polymer composite 
that has the best mechanical and tribological 
performance against steel material are explored. 
 

2. Experimental studies 
 
2.1. Materials and Method 

 
PVC polymer material was selected as a base material 
for use in the experiments. It is supplied as a powder 
form in Hungary at BorsodChem with the trade code 
Ongrovil S5070 as K70 solution viscosity (suspension 
or S-PVC). Glass beads filler, ET-3 commercial code, is 
compatible with PVC polymer and is supplied from 
Potters Industries. The average particle size of the 
glass beads are <2μm. 
In order to produce plasticized PVC, a certain amount 
of heat stabilizer, plasticizer, lubricant and processing 
additives were added to the PVC polymer. In the 
preparation of the PVC composite composition, the 
PVC polymer and other additives used in the 
experiments were weighed with a precision scale and 
fed to a mechanical mixer with a capacity of 200 kg. 
Mixing in the mixer was stirred at about 110 °C for 20 
minutes. The mixture was then taken to the cooling 
mixer and continued for 20 minutes with stirring for 
cooling. The prepared PVC mixture was fed to a twin 
screw compounder and a homogeneous mixture was 
provided and in the extruder, semi-finished raw material 
in granular form has been produced by cutting on the 
head. Different amounts of glass beads filler, from 
5wt.% to 20wt.%, were added into the plasticized-PVC 
polymer to produce the mechanical and tribological test 
samples in the laboratory. After mechanical mixing, to 
produce mechanical and tribological test samples, hot 
press was used. The hot press top and bottom plate 
temperatures were 180

o
C and the pressures were set 

to three stages, 30, 60 and 100 bars. 
 
2.2. Tests performed 
 

The following tests were carried out to determine the 
physical and mechanical properties of glass beads filled 
PVC cable insulation material. To determine the 
mechanical properties, the uniaxial tensile and 
hardness test specimens were produced according to 
ASTM D 638 and Llyod brand LRX 5K model uniaxial 
tensile test machine was used in the study. The tensile 
tests were carried out at crosshead speed of 10 
mm/min at ambient temperature and 50% relative 
humidity. The tensile strength, tensile modulus and 
elongation at break values were determined in the 
tensile test performed. To determine the physical 
properties, Shore A hardness measurement method 
was used to determine the hardness values of P-PVC 
and composite materials. Zwick 3100 brand hardness 
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tester was used. Hardness tests were carried out 
according to ASTM D 2240-05 standard. In order to 
determine tribological properties of the composites, a 
pin-on-disc (POD) wear test machine was used and 
coefficient of friction and wear rate values were 
evaluated. In addition, pin-on-disc wear test machine 
was used for the tribological tests. Friction and wear 
test samples were prepared according to ASTM G99 
standard. The polymer composite based on PVC pin is 
6 mm in diameter and 50 mm in length. Prior to the 
friction and wear test, the surfaces of all polymer pin 
composite samples were sanded with sandpaper 1200 
to provide the same surface roughness. Prior to the 
wear tests, both pin surfaces and steel disc surfaces 
were first cleaned with acetone and then dried. A 
schematic representation of the pin-on-disc wear 
device is given in Figure 1. 
 

Hardened

Machine table

Disc

Rotational speed

Loading arm

Load

steel

Pin holder
Pinx

Supporting
shaft

Control unit

Bearing Balance

 
Figure 1. Schematic diagram of the friction and wear 

test apparatus 

The coefficient of friction is derived by the following 
formula; 
 
µ =Fs/Fn 
 
Where µ is coefficient of friction, Fs is the lateral load 
and Fn is the normal load. 
In order to determine the wear rate values of the 
composite based on PVC samples, the weight losses 
(∆m) of the samples were determined. Maximum 220 g 
capacity and 0.0001 g precision scale were used to 
measure the weight loss of the samples. The wear rate 
(Ws) [mm

3
/Nm] of polymer composite materials based 

on PVC was calculated using the following formula. 
 
Ws=(∆m)/(LxρxFN)   
 
where ∆m is the weight loss between the test samples 
before and after the experiment, L the sliding distance, 
ρ is the density and FN is the normal load. The test 
conditions used in the friction and wear tests were 
chosen as follows; Applied load: 10N, sliding speed: 
1.0m/s, ambient temperature: 23

o
C and ambient 

humidity: 50%. Steel disc surface roughness was 
between 0.25-0.38. 
 

3. Results and Discussion 
 
The variation of tensile strength and tensile modulus 
versus glass beads filler content for glass beads filled 
plasticized PVC composites are shown in Figure 2. As 
shown in the figure, the tensile strength of P-PVC was 
determined as 18.1 MPa. The tensile strength values 
for PVC+5wt.%GB, PVC+10wt.%GB and 

PVC+20wt.%GB composites were obtained as 17.5 
MPa, 17.0 MPa and 15.6 MPa, respectively. So, the 
tensile strength values of the PVC composites 
decreases with the increase in glass beads filler ratio. 
This reduction in tensile strength was about 3.3%, 6.0% 
and 13.8%, respectively. Moreover, it is clear from the 
Figure 2 that, tensile modulus value of P-PVC is about 
136.93 MPa. The tensile modulus values for 
PVC+5wt.%GB, PVC+10wt.%GB and PVC+20wt.%GB 
composites are 198.68MPa, 235,4MPa and 370.3MPa 
respectively. It is clear from the figure that tensile 
modulus values increased with the increment of glass 
beads filler content. When compared to tensile modulus 
value of P-PVC polymer, the increasing ratio in tensile 
modulus values for PVC+5wt.%GB, PVC+10wt.%GB 
and PVC+20wt.%GB composite materials were about 
48.9%, 197.2% and 351.3%, respectively.   
 

 
 
Figure 2. The variation of tensile strength and tensile 
modulus against glass beads content in plasticized 
PVC 
 
Figure 3 presents the variation of elongation at break 
and hardness values against glass beads filler content 
for P-PVC composite materials. It is clear from Figure 3 
that elongation at break values of P-PVC polymer 
material was 276.76%. In addition, the elongation at 
break values for PVC+5wt.%GB, PVC+10wt.%GB and 
PVC+20wt.%GB composites were 234.12%, 221.27% 
and 176.5%, respectively. As seen in Figure 3, the 
elongation at break values decrease with the increase 
in glass beads filler content. This reduction ratio in 
elongation at break values was about 15.4%, 20% and 
36.2%, respectively. Likewise, the variation of hardness 
values with glass beads filler content for glass beads 
filled PVC composite are shown in Figure 3. It is clear 
from the figure that the hardness values increased with 
the increment of glass beads filler content in glass 
beads filled PVC composite. As it is seen in figure 3, 
the hardness value of P-PVC is about 84 Shore A. The 
hardness values of PVC+5wt.%GB, PVC+10wt.%GB 
and PVC+20wt.%GB composites are 85, 85 and 87 
Shore A, respectively. It is clear from the figure that 
elongation at break values increased with the increment 
of glass beads filler content in PVC composite. When 
compared to hardness of PVC polymer, the increasing 
ratio in hardness values for PVC+5wt.%GB, 
PVC+10wt.%GB and PVC+20wt.%GB composite 
materials are about 1.1%, 1.1% and 3.5%, respectively.   
Similar to previous studies, similarities have been 
observed with respect to tensile strength and reduction 
of the elongation at break. [6,7]. The reason for the 
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decrease in tensile strength and elongation at break is 
the fact that the glass beads filler used in the PVC 
polymers. In this study, similar results were obtained 
regarding the tensile modulus of the P-PVC cable 
insulation material. However, the rigidity of the 
composite material increases with the increase in glass 
beads filler content for P-PVC composite materials. 
Thus, increasing in tensile modulus, see figure 2, result 
in decreasing the amount of elongation at break values, 
see figure 3. These results can be explained by the fact 
that the talc particles enter the polymer chains and the 
polymer composite material prevents the chain 
movements and reduces the elasticity. 
 

 
 
Figure 3. The variation of hardness and elongation at 
break values against glass beads content in plasticized 
PVC 
 
Figure 4 shows the variation of coefficient of friction and 
specific wear rate values for PVC+5wt.%GB, 
PVC+10wt.%GB and PVC+20wt.%GB composite 
materials used in the experiments at sliding speeds of 
1.0 m/s. and 10N load. As shown in figure 4, the 
coefficient of friction values for glass beads filled PVC 
composite materials decreases with the increment of 
glass beads filler ratio. The friction coefficient values for 
plasticized PVC polymer, PVC+5wt.%GB, 
PVC+10wt.%GB and PVC+20wt.%GB composites at a 
sliding speed of 1.0 m/s and load of 10N were 
determined as 1.37, 0.48, 0.25 and 0.23, respectively. 
When the glass beads filler ratio (from 5wt.% to 
20wt.%) was increased by 300%, the rate of decrease 
in friction coefficient was 83.2%.  
 

 
 
Figure 4. The variation of specific wear rate and 
coefficient of friction values against glass beads content 
in plasticized PVC 
 

As seen in Figure 4 also presents the effect of glass 
beads filler ratio with the wear rate of PVC+5wt.%GB, 
PVC+10wt.%GB and PVC+20wt.%GB composite 
materials. As it is clear from the figures, the specific 
wear rate values of all PVC polymer composites used 
in the experiments decreased with increasing glass 
beads filler ratio at load of 10N and 1.0m/s speed. The 
wear rate values of PVC+5wt.%GB, PVC+10wt.%GB 
and PVC+20wt.%GB composite materials used in the 
experiments decreased by 67.8%, 78.8% and 93.9%, 
respectively. The lowest wear values were obtained in 
the PVC+20wt.%GB material with a value of 1.42x10

-13
 

m
2
/N at a sliding speed of 1.0m/s and under the load of 

10N. The highest wear rate was obtained in P-PVC 
polymer material with a value of 2.34x10

-12
 m

2
/N at a 

sliding speed of 1.0 m/s and under the load of 10N 
against steel counter-parts. 
 

4. Conclusions 
The following results can be drawn from the obtained 
data. 
Tensile strength and elongation at break values of PVC 
composite materials are decreased with the increment 
of glass beads filler content. 
Tensile modulus and hardness values (shore A) of the 
glass beads filled PVC composite are increased with 
the increase in glass beads filler content. 
The lowest wear values were obtained in the 
PVC+20wt.%GB material with a value of 1.42x10

-13
 

m
2
/N at a sliding speed of 1.0m/s and under the load of 

10N. The highest wear rate was obtained in P-PVC 
polymer material with a value of 2.34x10

-12
 m

2
/N at a 

sliding speed of 1.0 m/s and under the load of 10N 
against steel counter-parts. 
Considering the mechanical and tribological 
performances obtained in the experiments, 5% glass 
beads filler ratio seems suitable for PVC cable 
insulation recipe. 
In the light of the data obtained, it is necessary to 
optimize the glass beads ratio depending on both 
mechanical properties and economically for the use of 
glass beads filler in PVC wire and cable insulation 
material in the automotive industry. 

5. References 
[1] Zeng X. F., Wang W. Y.,  Wang G. Q.,  Chen J. F., 
Influence of the diameter of CaCO3 particles on the 
mechanical and rheological properties of PVC 
composites, J Mater Sci. 43:3505–3509, 2008. 
[2] Madaleno L., Thomsen J.S., and Pinto J.C., 
Morphology, Thermal and Mechanical Properties of 
PVC/MMT Nanocomposites Prepared by Solution 
Blending and Solution Blending + Melt Compounding, 
Compos. Sci. Technol., 70, 804-814, 2010. 
[3] Chen, N., Wan, C., Zhang, Y. and Zhang, Yinxi. 
Effect of nano-CaCO3 on mechanical properties of PVC 
and PVC/Blendex blend. Polym. Test. 23, 169–174, 
2004. 
[4] Bonadies I., Avella M.,  Avolio R.,  Carfagna C., 
Errico M.E., Gentile G., Poly(vinyl chloride)/CaCO3 
Nanocomposites: Influence of Surface Treatments on 
the Properties, Journal of Applied Polymer Science, 
Vol. 122, 3590–3598, 2011. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

767



 

[5] I. Klaric I., Stipanelov N., Roje U., Effect of poly(vinyl 
cloride/chlorinated polyethylene blend composition on 
thermal stability, J. of Applied Polymer Science, Vol. 
78, 166–172, 2000. 
 [6] Yang, W.J., Wu, Q.Y.,  Zhou, L.L., Wang S.Y., J 
Appl Polym Sci  66, 1455, 1997. 

[7] Chen, C.H.; Wesson, R.D.; Collier, J. R.; Lo, Y.W. J. 
Appl Polym Sci., 58, 1087, 1995. 
 
 

 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

768



THE EFFECTS OF FUME AND GASES ON WORKER HEALTH CAUSED BY 
WELDING METHODS USED IN INDUSTRY 

SANAYİDE KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLERİNDEN KAYNAKLANAN 
DUMANIN VE GAZLARIN İŞÇİ SAĞLIĞINA ETKİLERİ 

A. Türker
a
, H. Ulupınar

b
, M.Kalender

b
, Y. Bozkurt

b 
a
Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay MYO Mekatronik Teknolojisi Bölümü, Balıkesir, Türkiye, 

adnanturker2002@gmail.com 
b
Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye 

ybozkurt@marmara.edu.tr

Özet 

İş kazaları ve meslek hastalıkları küresel ölçekte ana 
problemdir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin temel 
amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını meydana 
gelmeden önce önlemektir. Meslek hastalıkları sadece 
çalışanı değil aynı zamanda çalışanın ailesini, 
akrabalarını, meslektaşlarını, işverenini, devletini ve 
dolayısıyla tüm ülkeyi ve toplumu da etkiler. 
Dünyada ve Türkiye'de metal endüstrisi, çalışma 
koşulları açısından en riskli sektörler arasında. Metal 
imalat endüstrisindeki gelişmelerin yanı sıra, kaynak 
yöntemleri ve ilgili iş sağlığı gereksinimleri de 
artmaktadır. Bunlardan bazıları; toz, kaynak gazı, 
duman, gürültü ve elektrik tehlikeleridir. Kaynak 
dumanları ve gazları akciğer hastalıklarına, metal 
dumanı, cilt hastalıklarına, alerjik rahatsızlıklara, 
sistemik toksik etkilere, kansere, vb. neden olmaktadır. 
Bu çalışmada, kaynak personelinin karşılaştığı sağlık 
sorunları ve kaynak işlemi sırasında maruz kaldıkları 
duman ve gazların sağlığa etkileri araştışılmıştır. 
Ayrıca, kaynak sırasında yayılan gazlar ve bu gazlara 
karşı alınacak önlemler vurgulanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Kaynak teknikleri, İş güvenliği, İşçi 

sağlığı, Kaynak dumanı, Nöroloji. 

Abstract 

Occupational accidents and diseases are the main 
problems in global scale. The main objective of 
occupational health and safety measures is to prevent 
occupational accidents and occupational diseases 
before they occur. Occupational diseases do not only 
affect the worker, but also affect the employee's family, 
relatives, colleagues, the employer, the state and 
therefore the whole country and society. 
Metal industry in the world and Turkey, among the most 
risky sectors in terms of working conditions. Along with 
the developments in metal manufacturing industry, 
welding methods and related occupational health 
requirements are increasing. There are major hazards 
to the hazards to which workers are employed. Some of 
those; dust, welding gas and fumes, such as fumes, 
noise and electricity hazards. Welding fumes and gases 
can be cause lung diseases, metal smoke fever, skin 
diseases, allergic disorders, systemic toxic effects, 
cancer, etc. 
In this study, the health problems faced by the welding 
personnel and the health effects of the fumes and 
gases to which they were exposed during the welding 
process were discussed. In addition, the gases emitted 

during welding and the precautions to be taken against 
these gases are emphasized. 

Keywords: Welding methods, Occupational diseases, 

Worker health, Welding gases, Neurology. 

1. Giriş

Kaynak, imalât sanayisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bunlar; elektrik ark, oksi-gaz, gaz altı 
kaynağı (TIG, MIG, MAG), lazer, elektron ışını, 
sürtünme, ultra ses dalgaları gibi çeşitleri vardır. 
Kaynaklı birleştirme yapılırken kaynak operatörü birçok 
mesleki tehlike ile karşı karşıya gelmektedir. Bu 
tehlikeler; kaynak radyasyonu, kaynak gürültüsü, 
kaynak dumanı, elektrik çarpması, kaynak ısısı ve 
nörolojik problemlerdir. Bu mesleki tehlikelerin tesirleri 
farklı süreler içerisinde gerçekleşmektedir. Elektrik 
çarpması direkt kendisini gösterirken kaynak dumanı 
içerisinde bulunan zararlı maddelerin zararı zamanla 
ortaya çıkmaktadır [1]. 

Kaynak esnasında oluşan dumanlar, gazlar ve tozlar 
gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadığında vücudun 
birçok bölgesinde hastalıklara, kısa ve uzun dönemde 
ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Bundan dolayı 
emniyet kaza tedbirleri, işçi sağlığı ve güvenliği için 
gerekli emniyet tedbirlerinin sağlanması için çeşitli 
standart ve yönetmelikler yürürlüktedir [2]. 

Kaynaklı imalat; radyasyon, yanık ve yangın 
tehlikelerinin yanında ağır metal ve zararlı kimyasalların 
solunması riskini taşır. Kullanılan kaynak yöntemine 
göre değişen riskler bulunmaktadır. Bunlar; elektrik 
çarpmaları, gürültü, mor ötesi radyasyon, karbon 
monoksit, nitrojen dioksit, floridler, ozon, basıçlı gaz 
tankları ve patlamalarıdır. Metal iskeletlere sahip 
(kuleler, köprüler, demiryolları, gemiler vb.) yapılardaki 
kaynak işlemleri genellikle dışarıda yapılır. Bu tür 
kaynak işlerinde oluşabilecek fiziksel yüklenmeler, kas 
iskelet sisteminde yaralanmalar, uygunsuz 
pozisyonlarda çalışma sonucu sıkıntılar sık görülebildiği 
gibi atmosfer koşulları da ek riskler oluşturur. Gerekli 
güvenlik tedbirlerinin alınması durumunda kaynak 
yapan işçinin yanı sıra çevresindeki çalışanlarda zarar 
görebilmektedir. Çalışanların sağlıklarını yitirmesi hem 
işletme hem de çalışan için zaman ve nakit kaybıdır. 
Aynı zamanda performans düşüklüğüne sebep 
olacaktır. İşverene karşı olan güven yıkılacak ve 
zamanla oluşan huzursuzluk artış gösterecektir [2]. 
Müezzinoğlu’ nun hazırladığı bir bildiride, kaynaklı 
imalattaki iş kazalarının oranlarını şu şekilde 
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sınıflandırmıştır: %67 gözde yaralanma, %32 göze 
yabancı cisim kaçması, %11 alevin veya sıcak metal 
kıvılcımın elbisenin altına girerek yanık oluşturması, %9 
korunmamış deri yanığı, %7 elbise üzerinden nüfuz, 
%3 patlama ve yangın, %3 elbisenin alev almasının 
olduğunu ifade etmiştir [3]. 

 
2. Kaynakta Açığa Çıkan Duman ve Gazın 
Zararları ve Alınması Gereken Tedbirler 
 
Kaynaklı imalatta başlıca risk dumanı oluşturan 
metaller, ana metal üzerindeki yağ, boya, kir, pas, 
kaplamadan açığa çıkan tanecikler ve diğer oksitlerdir. 
Kaynak esnasında ortaya çıkan bu tanecikler genellikle 
kaynak ağzı açılması için taşlama yapılması, metalik 
malzemelerin kesilmesi vb. uygulamalar sonrasında 
meydana gelmektedir. Metal oksit dumanları uzun süre 
havada asılı kalıp ortamdaki devinimlerle işyerindeki 
çeşitli yerlere dağılırken tozlar genellikle çökerek işyeri 
tabanında birikir [4]. 
Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan zararlı maddeler 
solunum yolu ile vücuda girerler. Zararlı gazların 
bileşimi kaynak yöntemine bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Tank, kazan gibi kapalı alanlarda kaynak 
yapılırken açığa çıkan gazlar ortamın oksijen oranını 
hızla azaltır. Bu durum kaynakçının bayılmasına ve 
hatta boğulmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, 
ortamda izin verilen yoğunluktan fazla kirleticinin 
bulunması ve maruz kalınan süre ile yoğunluğa göre 
çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilmektedir [5]. 
Ergime ve buharlaşma sıcaklığı düşük çelik yüzey 
kaplama malzemeleri eriyen iş parçasından sıvı kaynak 
havuzuna geçmektedir. Kaynak dumanında bulunan Si, 
Cd, Ni, Cr, Br, No, Mn CO2, Helyum (He), Hidrojen (H2), 
Asetilen(C2H2), Etil Bromür(C2H5Br), Fosgen(COCl2),   
Karbonmonoksit(CO) vb. boğucu ve zehirli maddeler 
solunum yolları ve akciğerlere yerleşerek solunum 
sistemine ve diğer organlara zarar verir [5].  
Kaynak dumanı maruziyeti, kaynakçıların sağlığını, 
çeşitli mekanizmalarla etkileyebilir; kaynak dumanlarına 
maruz kalmak pulmoner kaynaklı sitokinler, 
kardiyovasküler, böbrekler, deri, merkezi sinir sistemi 
ve üreme sistemi gibi vücuttaki diğer sistemlerdeki 
dokuları etkileyebilir. Çözünür metaller ve kaynak 
partikülleri akciğer dokularından kan veya lenfatik 
sisteme geçerek diğer dokuların işleyişini etkileyebilir 
[6]. 
Kaynak dumanı; gözleri, burnu, göğsü ve solunum 
sistemi organlarını tahriş ederek; görme bozukluğu, 
koku alma yetisinde azalma ,öksürük, hırıltılı soluk, 
nefes darlığı, bronşit, akciğerde su toplanması ve 
pnömoni gibi sağlık problemlerine neden olur. Mide 
bulantısı, iştahsızlık, kusma, kramplar ve sindirim 
zorlukları gibi sorunlarda kaynak dumanının neden 

olduğu diğer problemler arasında sayılır [7]. 
Solunum yollarında; hava yolu irritasyonu,akut bronşit, 
metal dumanı ateşi, akut kimyasal pnömoni, 
hipersensivite pnömonisi, mesleksel astma; kronik 
etkileri ise; kronik bronşit, kronik pulmoner fonksiyon 
bozuklukları, pnömokonyoz, akciğer kanseri ve 
mesleksel astmadır [8]. 
Kaynak dumanı akciğerlerin savunma mekanizmalarını 
kırarak kendini temizleme yeteneğinin azaltılması ile 
buna bağlı enfeksiyonlara yatkınlık ve allerjenlere 
duyarlılık gibi patolojik durumlardan sorumlu olduğu 
bildirilmektedir. Sigara içen ve havalandırma koşulları 
kötü olan ortamlarda çalışan ve koruyucu önlemlere 
dikkat etmeyen kaynak işçilerinde solunum 
fonksiyonlarının daha çok bozulduğu bildirilmektedir. 

Mesleki astım, nedenleri içinde kaynak dumanı beşinci 
sırada yer alır, KOAH gelişimini kolaylaştırdığı 
bildirilmektedir [9]. 
Metal Duman Ateşi; kaynakçılarda en sık gözlenen 

akut solunum yolu hastalığı, gribe benzer bir hastalıktır. 
Hastalığın sebebi genellikle ZnO dumanlarının 
solunmasıdır. Bununla birlikte aynı klinik belirtiler Cu, 
Mg, Cd ve Al gibi metallerin dumanının solunmasıyla da 
görülmektedir. En sık galvanizli Zn kaplı çelik veya 
diğer Zn alaşımları birleştiren veya kesen kaynakçılar 
arasında görüldüğü bildirilmektedir [9,10]. 
Maruziyetten yaklaşık 4 saat sonra ateş, titreme, 
susama, kuru öksürük, ağızda tatlı veya metalik bir tat, 
nefes darlığı, halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları, baş ağrısı, 
mide bulantısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Genellikle 
başlangıçtan 24 ila 48 saat sonra belirtiler kendiliğinden 
düzelir [10,11]. 
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı); duman 

ve gazın solunmasının KOAH’ a yol açabildiği kesin 
olarak saptanmıştır. En önemli belirtileri; kronik 
öksürük, nefes darlığı (eforla), hırıltı ve balgam’ dır. 
Genellikle bronşit ve solunum yetmezliği ile gelişir [7]. 
Mesleki maruziyete bağlı olarak gelişen KOAH 
araştırmalarda genellikle sigara kullanımı ile birlikte 
değerlendirilmiştir. Kaynaklarda sigara kullanan işçiler 
ile kullanmayanlar kıyaslanmış, kullananlarda kronik 
bronşit oranının yüksek olması sigaranın solunum 
sistemi üzerindeki irritan etkisi ile ilişkilendirilmiş; ancak 
kaynak dumanı maruziyetinin de tek başına solunum 
sistemi etkilenmelerine yol açabileceği ileri sürülmüştür 
[8,12]. Cotes ve ark. [13]. sigara kullanımının kronik 
bronşit riskinde 3.2 oranında artışa neden olduğunu ve 
kaynak dumanının da bu oranı 2.8 kat arttırdığını iddia 
etmiştir. 
Astım; astım hava yollarında meydana gelen kronik 

inflamasyon sonucu gelişen, bronşlardaki aşırı 
duyarlılık, nefes darlığı, göğüste sıkışıklık ve öksürük 
nöbetleri gibi klinik tabloyla seyreden bir hastalıktır. 
Ataklar halinde görülen bu tabloda havayolu 
obstrüksiyonu değişkendir, sıklıkla tedaviyle veya 
kendiliğinden düzelebilmektedir [14]. 
Kaynak dumanına maruziyette mesleki astım gelişebilir, 
ayrıca astım hastalarında da alevlenmeler gözlenebilir. 
100 astım hastasından yaklaşık 15 tanesinin 
hastalığının nedeni, kişinin yapmış olduğu işe 
bağlanmıştır. Kaynak dumanı, mesleki astımın en sık 
beşinci nedeni olarak gösterilmektedir [9]. Kobaltın 
alveollerde neden olduğu aşırı duyarlılık astım ile 
ilişkilendirilmektedir [15]. 
Wang ve ark. [16] yaptığı bir çalışmada paslanmaz 
çelik ve yumuşak çelik kullanarak kaynak yapan işçiler 
ile montaj işçileri karşılaştırıldığında; kaynak işçilerinde 
nefes darlığında ve balgam miktarında önemli bir artış 
gözlenmiştir. Araştırmacılar kaynakçılarda astım 
sıklığının oldukça yüksek olduğu bildirmişlerdir. 
Siderozis; akciğerlerde demir oksitlerinin ve demir 

tozunun birikmesi sonucu ortaya çıkan bir 
pnömokonyoz türüdür. Hafif ve orta derecede obstrüktif 
solunum bozukluğu şeklinde görülür. Özel bir tedavisi 
yoktur, demir tozu maruziyetinin kesilmesine mütakip 
hastalardaki bulgularda azalmalar meydan gelebilir [8]. 
Önemli olan husus; iş yerinin özelliğine, yapılan işin 
niteliğine, kirletici ve konsantrasyonuna bağlı olarak 
uygun genel veya yerel havalandırma yöntemi 
tasarlanarak kaynak esnasında kullanılmalıdır[6]. 
Çizelge 1’de gazların ve dumanların özellikleri ve insan 
sağlığı üzerindeki etkileri özetlenmiştir. 

MAK: (Günde 8 saat içerisinde solunan havada izin 
verilen en yüksek konsantrasyon) ve 
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TWA: (Günlük 8 saat, haftalık 40 saatlik bir çalışma 
dönemi için çalışanlar için hiçbir etki yaratmayacağı 
kabul edilen en yüksek konsantrasyon) değerleri 

PARPAT: Parlayıcı ve patlayıcı, tehlikeli ve zararlı 
maddelerle çalışılan yerlerde ve işlerde alınacak 
tedbirler hakkında tüzüğü ifade etmektedir.

Çizelge 1. Gazların ve Dumanların Özellikleri ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri [17-19]. 

Gaz Özellikler  

Azot oksitleri 
(NO, NO2) 

Kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Alkol ve suda çözünür. Solunum yolları ve göze zarar 
verir. Uzun süreli maruziyetlerde diş ve deride sarı renk görülebilir. 

MAK: 5 ppm (parts 
per million veya 
mm/m3) TWA: 3 ppm 

CO Belirtileri baş ağrısı, çarpıntı bayılma ve yorgunluktur. 
MAK: 500 ppm 

TWA: 25 ppm 

C2H2 Boğucu ve yanıcıdır. 
MAK: 10 ppm (15 
mg/m

3
) 

CO2 Gaz yoğunluğunun %10’ un üzerine çıkması sonucunda solunum güçlüğü ve baygınlığa 
daha yüksek yoğunluklarda ise ölüme sebebiyet verebilmektedir. 

MAK: 5000 ppm 
TWA: 25 ppm 

C2H5Br 
Oksi-gaz kaynağı sırasında açığa çıkar. Renksizdir. Solunum yolunu etkiyen boğucu 
bir gazdır. 

MAK: 200 ppm 

 
COCl2 

Üst solunummyollarında tahriş ve yanıklar görülebilir. Aciğer ödemi oluşumuna sebep 
olabilir. 

MAK:0.l ppm  
TWA:0.1ppm 

Fosfin (PH3) 
Kendiliğinden parlayabilen zehirli bir gazdır. Baygınlık, ishal, halsizlik ve solunumda 
güçlüğe sebepolabilir. Yoğunluğunun 100 ppm üzerinde bulunduğu ortamda kusma, 
felç, kan basıncında düşme ve koma ile öldürücü etki yapabilir.  

MAK: 0.3 ppm 

TWA: 0.3 ppm 

H2 
Bazı koruyucu gaz kaynağı yöntemlerinde kullanılır. Çabuk yanan renksiz, boğucu bir 
gazdır. Havadan hafiftir. 

- 

Propan (CaH5) Bütan ile birlikte gaz kaynağında yanıcı olarak kullanılır. Havadan ağır, renksiz, doğal 
gaz kokusunda, parlayıcı bir gazdır. 

- 
TWA: 1400 mg/m

3
 

Ar 
Gazaltı kaynak yöntemlerinde koruyucu gaz olarak kullanılır. Havadan ağır bir soy 
gazdır. 

- 

He Gazaltı kaynak yöntemlerinde koruyucu gaz görevi yapar. - 

Metal dumanı Özellikler 
MAK, TWA ve 
PARPAT değeri 

Baryum 
oksit 
(BaO) 

Bunun yanı sıra baş dönmesi, solunumda güçlük, kusma, ishal, yüz ve boyun 
bölgesinde kasılma ile kalp rahatsızlıkları şeklinde belirtiler görülebilir. 

MAK: 0.5 mg/m
3
 

Be 
Duman veya buhar şeklinde dağıldığında, solunulması veya teması durumunda ciddi 
solunum yolu hastalıklarına sebebiyet verebilmektedirler.  

 TWA: 0.002 mg/m
3
 

Kalsiyum oksitler Ortamda yüksek konsantrasyonlarda bulunması mukozada tahrişe neden olur. 
MAK: 5 mg/m

3
 

TWA: 2 mg/m
3
 

Cr 
Cr’ nin kanser yapma ihtimali yüksek olan bir maddedir. Ayrıca, solunum yolları, 
mukoza, akciğer üzerinde tahrişe ve vücut sıcaklığında artışlara neden olabilirler. 

TWA: 0.5 mg/m
3
 (Cr 

metal ve krom +3 
bileşikleri için) 

Cu Dumanın solunması durumunda vücut ısısının artmasına sebep olabilir. TWA: 0.2 mg/m
3
 

F 
Elektrotlarda örtü görevi yapan florürün açığa çıkmasıyla dumanı solunum yollarında 
tahriş, akut ve kronik etkilenmeler görülebilir. 

MAK: 0.1 ppm 
TWA: 2.5 mg/m

3
 

FeO 
FeO ile uzun süreli maruziyet, akciğer meslek hastalıklarından biri olan siderozis’ e 
sebebiyet verebilir. 

MAK:10 mg/m
3
 TWA: 

3.5 mg m
3
 

Pb 
Kurşunoksitin solunması durumunda baş ve adele ağrıları, bayılma, kramp ve 
iştahsızlık görülebilir. 

MAK: 0.2 mg/m
3
 

TWA: 0.15 mg/m
3
 

MgO 
Maruz kalınması durumunda baş dönmesi, bayılma, kas gerilmesi, mukoza tahrişi ve 
unutkanlık belirtilerinin yanı sıra metal buharı ateşine de neden olabilir 

MAK: 15 mg/m
3
 

TWA:10 mg/m
3
 

Ni 
Kanserojen olmakla birlikte metal dumanı ateşine de sebebiyet verebilir. Paslanmaz 
çeliklerin kaynağında ortaya çıkar. 

TWA:0.1 mg/m
3
 

Pb, Al ve Mn gibi kaynak dumanı bileşenlerine bağlı 
olarak işçilerde bazı psikiyatrik sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir [9]. Kaynak dumanında bulunan Mn 
manganizm adı verilen klinik nörolojik sendroma neden 
olmaktadır. Fazla miktarda kaynak dumanına maruz 
kalan işçilerde, manganizm, Parkinson hastalığı ve 
diğer önlenebilir nörolojik rahatsızlıkların görülme riski 
olduğu bildirilmiştir [20,21]. Park ve ark. [22] köprü 
iskelelerinin yapımında çalışan kaynakçılarda 
nörodavranışsal sonuçları incelemişler ve işçilerin 
nörodavranışsal testlerinde eksiklikler, %63’ünde klinik 

depresyon, %80’inde kaygıda artış tespit etmişlerdir. 
Cury ve arkadaşlarının [23] sunduğu bir olgu raporunda 
önceden sağlık problemi olmayan 5 yaşındaki erkek 
çocuğunun son 15 gün içinde ilerleyici anoreksi, 
sinirlilik, kusma, zihinsel karışıklık, uykusuzluk ve 
anormal hareketler ile hastaneye başvurduğu 
bildirilmişdir. Hastanın öyküsünden üç ay önce kaynak 
garajına bitişik bir eve taşındığı anlaşılmıştır. Nörolojik 
muayenede konfüzyonel durum, yutma bozukluğu, 
kavrama refleksi, sağ hemiparezi ve jeneralize 
miyoklonus saptandığı, kan kurşun düzeyinin normal 
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sınırların yaklaşık 5 kat üstünde olduğu belirtilmiştir. 
Racette ve ark. [24]. çalışmalarında 811 tersane ve 
fabrika kaynakçısında Parkinsonizm yaygınlığını 
araştırmış, sonuçları 59 kaynakçı olmayan birey 
(kontrol1) ve 118 yeni idiyopatik parkinsonizm hastalığı 
tanısı konmuş hastadan (kontrol-2) oluşan iki kontrol 
grup ile karşılaştırmıştır. Kişiler Uluslararası Parkinson 
Hastalığı Derecelendirme Ölçeği motor alt bölüm 3 
(UPDRS3) ile test edilmiştir. Çalışmada kaynağa maruz 
kalan işçilerde Parkinsonizmin prevalansı %15.6, 
kontrol-1 grubunda ise %0 bulunmuştur. Kaynakçılarda 
kaynak maruziyet yılı ve Parkinsonizm arasında U 
şeklinde bir doz-yanıt ilişkisi gözlenmiştir. Kaynakçılar 
ile kontrol-2 grubunun UPDRS3 skorları benzer 
bulunmuştur. Aynı arştırmacıların 2016 yılında yaptığı 
başka bir çalışmada, kaynakçılarda yaygın olan 
Parkinson fenotipinin ilerleyici tipte olup olmadığı, 
ilerlemenin Mn içeren kaynak dumanına maruziyet 
derecesi ile ilişkisi araştırılmış ve Mn içeren kaynak 
dumanına maruziyetin doz bağımlı olarak 
Parkisnonizm, üst ekstremite bradikinezi, ekstremite 
sertliği, konuşma ve yüz ifadesinde bozulma gibi 
etkilere neden olduğu iddia edilmiştir [25]. Park ve Berg 
5 yılı aşkın süreyle 10 µg/m

3
 manganez dumanı ve 25 

µg/m
3
 büyük partiküle tozlara karşılık gelen kaynak 

dumanına maruziyetin, nörolojik bozukluklarda %1 
artışa neden olduğunu ortaya koymuşlardır [22]. İnce 
çözünür Al parçacıklarına mazruziyet ile bilişsel 
bozukluklar, subjektif bellek ve konsantrasyon 
güçlükleri, ruh hali değişiklikleri ve beynin elektriksel 
aktivitesinde değişiklikler gözlendiği bildirilmiştir.  

Kaynakçılarda yapılan bir çok çalışmada da santral sinir 
sistemindeki olumsuz etkilerin bulguları gösterilmiştir 
[26]. 

Çizelge 2’de araştırmacıların, kaynak dumanına maruz 
kalmış kişileri inceleyen ve farklı yıllarda yaptıkları 
çalışmaların bazı sonuçları bulunmaktadır. Bu 
çalışmalar kaynakçılar ve dumana maruz kalan kişilerin 
üzerindeki etkileri incelemek için yapılmıştır. Çizelgede 
dumana maruz kalmış kişilerin çalışma sahaları ve 
süreleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu raporlardan yola 
çıkarak kaynak gazı dumanının insanlarda, neuromotor, 

amnezi, konuşma bozukluğu, ruh hali rahatsızlıkları, 
konsantrasyon bozukluğu, hafıza sorunları, algısal ve 
sinirsel davranışlarda değişim, psikomotor, 
nöropsikolojik etkilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. 
Çizelge 2’de bulunan bazı terimler aşağıda 
özetlenmiştir. 

Nöroloji; sinir sisteminde, beyinde, beyin sapında, 

omurilik ve çevresinde anatomik veya fizyolojik 
sebeplerden dolayı ortaya çıkan bozuklukları inceleyen 
bilim dalıdır. Bilişsel; biliş ile ilgili olan demektir. 
Nörobilişsel; psikolojik hastalıkların kaynağı beyin 

yapısında veya fonksiyonlarında oluşan bozukluklardır.  
Psikomotor; fiziksel yapıda ve sinir kas işlevlerindeki 
değişim süreçleridir. Psikomotor davranış; kısaca 

hareket ve becerilerle ilgilidir, bunlarda bilişsel ve 
duyuşsal davranışlarla direkt bağlantılıdır. UPDRS 

(Unified Parkinson's Disease Rating Scale); hareket 
bozuklukları ve parkinson hastalığı değerleme ölçeğidir. 
CATSYS (Computer Assisted Tremor Analysis 

System); el hareketleri, reaksiyon zamanı, bilgisayarlı 
koordinasyon yetenek testleridir. EEG 

(Elektroansefalografi); beynin faliyetleri sırasında 
kendiliğinden oluşan, sürekli ritmik elektriksel 
potansiyeller ile aktivasyon yöntemleriyle uyarılmış 
durumda iken biraz daha farklı oluşan elektriksel 
potansiyellerin değişiminin kaydedilmesi yöntemine 
denir. NCTB (Neurobehavioral Core Test Battery); 
Nörodavranışsal testler demektir. Pegboard testleri; el 
becerilerini ölçen testlerdir. CDT (Carbohydrate-

Deficient Transferrin in Serum);  alkol kullanım 
bozuklukları tarama testleridir (karbonhidrattan yoksun 
transferrin). EMG (Elektromiyogram); kasların dinlenme 

ve kasılma durumlarında üzerlerinde oluşan elektriksel 
aktivite olarak tanımlanır. Parastezi; ciltte 

karıncalanma, uyuşma, yanma ve batma hissi olarak 
belirti veren bir rahatsızlıktır. Parestezi; genelllikle eller, 
ayaklar, kol ve bacaklarda görülen, batma, yanma, 
uyuşma ve güçsüzlük olarak tarif edilen bir 
rahatsızlıktır. Amnezi (Amnesia); bir çeşit hafıza 

kaybıdır [27]. 
 

Çizelge 2.  Mangana maruz kalan kaynakçıdaki nöromotor etkiler  [27]. 

Çalışma metodu ve 
çalışan sayısı 

Mangana maruz 
kalma 

Konsantrasyonu 
(µg /m

3
) 

Test edilmiş 
Nöromotor etki 

Kaynakçıdaki etkiler Referans 

98:Kaynakçı 
29:Kontrolör 

Ortalama:210 
Aralık: 5 - 9300 

Parmağa  
dokunma 

Sinir sistemi 
rahatsızlıkları ve 
konsantrasyon  
eksikliği 

Jin ve diğ. 
(1999), 
Park (2013)[28] 

60:kaynakçı 
60:Kontrolör  
Aynı sanayiden aynı 
yaşta 

Ortalama:170 Çeşitli (hepsi  
listelenmemiş) 

Sinir sistemi 
rahatsızlıkları, 
konuşma bozukluğu 

Moon ve diğ. ve 
Park (2013) 
[29] 

75:Kaynakçı ve 
tesisatçı/pil üretim 
işçileri  
62:Kontrolör  

Ortalama:389 
Aralık: 4-2667 

Elektroensefalografik 
kayıtları (EEG) 

Ruh hali bozuğu, hafıza 
ve konsantrasyon 
kayıpları, uyku hali 

Sinczuk- 
Walczak 
ve ark.  
(2001)[30] 

82: Kaynakçı 
51: Kontrolör  

Ortalama:250 
Aralık: 100–500 

Elektromiyogramlar,  
Nörodavranışsal 
testler 

Notların  düşmesi Wang ve diğ. 
(2006)[31] 

68: Kaynakçı 
42: Kontrolör 

Ortalama:138 
Aralık:38–98 

Nörodavranışsal 
testler 

Ruh hali bozuğu,  
Notların  düşmesi, 
bilişsel/hafıza  
kayıpları, psikomotor 
zayıflıklar 

Yuan ve  
diğ. (2006) [32] 
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3. Sonuçlar 
 
Kaynak gazı ve dumanın insan sağlığı üstünde 
zararlı etkileri vardır. Kaynak işçilerinde mesleki 
maruziyetin; çalışma ortamındaki havalandırma 
koşulları, korunma yöntemleri, toplam çalışma 
süresi, maruziyet sıklığı, ortamdan kaynak 
dumanının uzaklaştırılması için yeterli 
mekanizmaların varlığı gibi pek çok faktör 
doğrultusunda sonuçları değişmektedir. Pek çok 
sistem üzerine olumsuz etkileri yapılan çalışmalar 
ve yayınlanan bildirilerle tespit edilen kaynak 
dumanının bu olumsuz etkilerinin doğru ve etkin 
korunma yöntemleriyle belirli düzeyde engellenebilir 
olduğu öngörülmektedir. Ancak gelişmiş ülkeler 
haricindeki ülkelerde korunma yöntemlerinin 
yetersiz ve yanlış uygulandığı, ihmal edildiği 
bilinmektedir. Görme ve sinirler üzerine etkisi iyi 
bilinen kaynak işçiliğinde gözlük kullanımı temel bir 
korunma yöntemi olarak oturmuş olsa da genotoksik 
hasarın temel nedeni olan kaynak gazına dair aynı 
düzeyde önlem alınmadığı görülmektedir. Bu tip 
sorunların ortaya çıkmaması için öncelikle, iş 
ortamında ve makinalarda güvenliğin sağlanması 
gerekir. Bu güvenlik önlemlerinin iş yerlerinde 
uygulanabilmesi için işçinin ve işverenin iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerine tabi tutulması gaz ve dumanın 
zararlı etkileri hakkında bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Bununla birlikte çalışanın sürekli 
denetiminin yapılması ve gerekli ekipmanları 
kullanması kontrollerle sağlanmalıdır. İşçi sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili eğitimlerin arttırılması firmalar ve 
işçilere gerekli olan iş güvenliği kültürünün 
aşılanmasında etkili olacak, denetimlerin 
sıklaştırılması ve kanuni yaptırımların takip ve 
kontrollerünün artması ülke menfaatine olacaktır. 
Böylece güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının 
sağlanması, uluslararası standartlarda ve kaliteli 
üretim yapmanın ilk aşamalarındandır. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, Al-12Si alaşımında sıvı işlemlerine bağlı 
olarak porozite morfolojisinde meydana gelen 
değişimler incelenmiştir. Primer olarak temin edilen 
alaşım vakum altında katılaştırma (RPT) ve 
sınırlandırılmış çubuk döküm (CRC) kalıplarına 
dökülmüş ve döküm işlemlerinde gaz giderme 
parametresinin yanında Sr, Sr+Ti ve Sr+B ilavesi 
parametreleri de kullanılmıştır. İlave edildiği her 
parametrede Sr 30 ppm olarak ilave edilirken Ti ve B 10 
ppm olarak ilave edilmiştir. Literatürde sıcak yırtılma 
hassasiyeti için geliştirilen formül, CRC kalıbında 
porozite oluşum eğilimi (POE) için revize edilmiştir. 
Sonuç olarak, gaz giderme işleminin sıvı metal kalitesi 
üzerine ciddi bir etkisi olduğu görülürken kalıp 
tasarımına bağlı olarak bu etki ortadan 
kalkabilmektedir. Ayrıca, revizyon sonrası elde edilen 
POE formülünün CRC kalıbında kullanılması uygun 
olmakla berbaer CRC kalıp tasarımında revizyon 
yapılarak tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Al-12Si alaşımı, Sr modifikasyonu, 

Tane inceltme, Gaz giderme, Porozite morfolojisi 

 
Abstract 
 
In this paper, Changes in porosity morphology 
depending on liquid treatment in Al-12Si alloy were 
investigated. The alloy that was obtained primary 
poured in reduced pressure test (RPT) mold and 
Constrained Rod Casting (CRC) mold. The casting 
parameters for the experimental study were degassing 
and addition (Sr, Sr+Ti and Ar+B). In the every 
additional parameters, while Sr was added into the 
liquid as 30 ppm, Ti and B were added as 10 ppm. The 
equation that was used for Hot Tearing Sensitivity 
(HTS) was revised for Porosity Formation Tendency 
(PFT) in CRC mold. As a result, degassing process has 
a serious effect on liquid metal quality, but this effect of 
degassing can be decreased depending on mold 
design. Additionally, the PFT equation that was 
obtained after revision is suitable for CRC mold. 
However, It can been more reliable if it is tried again 
after revision of CRC mold.    
 
Keywords: Al-12Si alloy, Sr modification, Grain 

refinement, Degassing, Porosity morphology  
 

1. Giriş 
 
Alüminyum ve alaşımlarının endüstrideki büyük önemi 
sahip oldukları mukavemet, hafiflik ve aşınma gibi 
özellikleri sayesindedir [1, 2]. Alüminyum 
alaşımlarından ötektik Al-Si alaşımı (A413), kusur 
içermeyen döküm üretimine fırsat tanıması, mükemmel 

basınç dayanımı, iyi sıcak yırtılma direnci, iyi 
dökülebilirlik, iyi işlenebilirlik ve yüksek aşınma direnci 
gibi özelliklerinden dolayı otomotiv ve havacılık 
endüstrisi tarafından ihtiyaç duyulan bir alaşımdır [3-5]. 
%12 Si içeren A413 alaşımı yukarıda sayılan bu 
özelliklerinden dolayı Al-Si alaşımları içerisinde önemli 
bir yere sahiptir [6]. 
Alüminyum alaşımlarına, sahip oldukları özelikleri 
iyileştirmek amacıyla tane inceltici ve modifiye edici 
master alaşımları ilave edilmektedir. Kaba taneli 
yapıların inceltilmesi sayesinde Al-Si alaşımlarında 
yüksek dayanım özellikleri yaygın olarak elde 
edilmektedir [7, 8]. Tane inceltici olarak en çok 
kullanılan alaşım elementleri, titanyum veya titanyum-
bor, modifiye edici olarak kullanılan alaşım elementi ise 
Na ve Sr esaslı alaşımlardır [6, 8, 9].  Titanyum-Borür, 
tanenin inceltilmesi için TiAl3 gibi aktif tane incelme 
fazlarıyla etkileşime giren kararlı çekirdeklenme 
bölgeleri oluştururken, Ti içermeyen AlB2 
parçacıklarının tane inceltme prosesinde önemli bir rol 
oynadığı ve iyi bir tane inceltici olduğu saptanmıştır 
[10]. Tane inceltici etkisi üzerine yapılan çalışmalarda; 
hem Al3Ti hem de AlB2 parçacıklarını içerecek şekilde 
üretilen Al-3Ti-3B alaşımının, Al-%7 Si alaşımı için hızlı 
ve etkili bir tane inceltici olduğu gözlemlenmiştir [11, 
12]. Ti içermeyen Al-Si alaşımlar, Al-5Ti-B tane 
incelticisi içeren Al-Si alaşımlarına göre daha iyi tane 
inceltme verimliliğine sahip olduğu anlaşılmıştır. Ti 
içermeyen tane incelticiler tane morfolojisini daha 
olumlu etkilemenin yanında besleme kabiliyetini ve 
porozite oluşumu üzerine de olumlu etkileri 
bulunmaktadır [8, 13-15]. Alüminyum içerisindeki 
porozite, sıvı ergiyikte hidrojen çözünmesi veya 
katılaşma sırasında büzülme ve bu iki etkinin karışımı 
ile meydana gelmektedir. Fakat tane inceltme işleminin 
porozite oluşumu üzerindeki etkilerinden bahsedilerek 
mekanik özelliklerin iyileştirildiğini vurgulayan farklı 
çalışmalarda mevcuttur [16]. 
 
Stronsiyum ilavesi Al-Si ötektik bileşiminde silisleri 
modifiye etmektedir. Yapılan bir çalışmada [8] Sr ilavesi 
% 0.008 ila % 0.04 gibi geniş bir aralıkta tercih 
edilmesine rağmen çok düşük seviyelerde yapılan 
ilavelerin de başarılı olduğu görülmüştür. Sr ilavesi silis 
modifikasyonunun yanında beslenebilirliği artırırken, 
artan Sr oranı ile porozite oluşumunu olumsuz 
etkilemektedir [8, 17, 18]. Ayrıca Sr ilavesinin hidrojen 
bağlama özelliği olduğu ve bundan dolayı sıvı metalde 
gaz giderme verimliliğini olumsuz etkilediği ileri 
sürülmüştür [16].  
 
Hengcheng Liao ve arkadaşları [19] tarafından yapılan 
bir araştırmada; % 0,04 Sr modifiye alaşımına bor ilave 
edildiğinde ötektik tane boyutunda önemli miktarda 
incelme olurken, bor ilave seviyesi döküm için % 0'dan 
% 0,020'ye yükseldikçe % 10-% 15 arası fazla incelme 
meydana geldiği iddia edilmiştir. % 13.0 silisyum içeren 
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alüminyum alaşımında aynı stronsiyum ve bor ilaveleri 
için daha yüksek bir soğutma hızı, daha ince taneler 
üretmektedir. Stronsiyum ve borun bir araya 
getirilmesinin ötektik tanelerin belirgin bir şekilde 
inceltilmesi ile sonuçlandığı ve soğutma oranının, 
ötektik tanelerin inceltilmesinde önemli ve/veya etkin bir 
rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Sr modifiyeli Al-
13.0% Si ve Al-% 15.5 Si alaşımlarında bor ilavesi, 
ötektik tanelerin daha çok inceltilmesini sağlamaktadır; 
bu durumda borun, ötektik çekirdeklenme ve 
büyümesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya 
çıkmaktadır.  Al-B master alaşımının eklenmesi, α-Al 
fazının çekirdeklenme işlemi için ergiyik içinde çok 
sayıda altlık oluşturduğu, dolayısıyla ötektik tanelerin 
çekirdeklenme olaylarını desteklediği iddia edilmiştir. 
Diğer bir çalışmalarında bu bifilm üzerinde analiz ve 
ölçümler yaparak döküm kalitesinin sayısal olarak 
belirlenebileceğini göstermişlerdir [7, 20].  Dahle ve 
arkadaşları [17] tarafından; ötektik altı Al-Si 
alaşımlarına yaklaşık %0.01 oranında stronsiyumun 
eklenmesinin ötektik silisyum morfolojisinin kaba plaka 
benzeri bir yapıdan iyi derecede inceltilmiş bir ipliksi 
yapıya dönüştüğü iddia edilmiştir.  
 
Bu çalışmada, ötektik katılaşma morfolojisine sahip Al-
12Si alaşımına ilave edilen Sr, Sr+Ti ve Sr+B 
ilavelerinin porozite oluşumunda nasıl bir etkiye sahip 
olduğu detaylı bir şekilde irdelenmiştir.  
 

2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada kullanılan Tablo 1’deki kimyasal 
kompozisyona sahip Al-12Si alaşımı primer olarak ETİ 
Alüminyum A.Ş. firmasından temin edilmiştir. Külçe 
formundan temin edilen alaşım A50 ölçülerindeki SiC 
potaya şarj edilebilecek ölçülerde kesilmiş ve 22 kg 
kapasiteli elektrik rezistans ocağında ergitilmiştir. 670 
0
C  de döküm işlemine hazır hale getirilen alaşım 

vakum altında katılaştırma (RPT) ve sınırlandırılmış 
çubuk döküm (CRC) kalıplarına dökülmüştür. Deneysel 
çalışmada kullanılan kalıplar Şekil 1’de verilmiştir. CRC 
dökümleri iki farklı kalıp (kum ve kokil) ve dört farklı 
ilave parametresi (ilavesiz, 30 ppm AlSr15, 30 ppm 
AlSr15+10 ppm AlTi5B1 ve 30 ppm AlSr15+10 ppm 
Al3B) ile gerçekleştirilmiştir.  
 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan Al-12Si alaşımının 
kimyasal kompozisyonu 

Alaşım Si Fe Cu Mg Zn Ti Al 

Al-12Si 11,77 0,19 0,006 0,005 0,016 0,006 Kalan 

 
RPT kalıbından elde edilen numuneler ilk olarak 
ortadan ikiye kesilmiş ve parçalardan biri metalografik 
numune hazırlama aşamalarından geçirilmiştir. En son 
800 grid zımparadan geçirilen numunelerin görüntüleri 
tarayıcı yardımı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 
SigmaScan görüntü analiz programı yardımı ile RPT 
numune yüzeylerindeki porozitelerin sayı, alan, uzunluk 
ve küresellikleri hesaplanmıştır. CRC kalıbında ise 
Şekil 2’de gösterildiği gibi her kolun ucundaki küresel 
kısımların incelemesi gerçekleştirilmiştir. Küresel 
bölgeler döküm parçasından ayrılmış ve ayrılan bu 
küresel parçalar ortadan ikiye kesilmiştir. Kesim sonrası 
elde edilen parçalardan biri mikroyapısal olarak 
incelenmiş diğeri ise porozite hesaplamasına tabi 
tutulmuştur. Porozite hesaplamasına tabi tutulacak 
numuneler RPT incelemesinde olduğu gibi 800 grid 

zımparaya kadar zımparalandıktan sonra görüntü 
analizine tabi tutulmuştur.  

 

 
a 

 
b 

Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan (a) RPT kalıbı 
ve (b) CRC kalıbı 

 
Şekil 2. CRC kalıbından numune eldesinin şematik 
gösterimi  

 
3. Bulgular ve Tartışma 
 
Al-12Si alaşımının CRC kalıplarına gerçekleştirilen 
döküm parçalarından elde edilen mikroyapı görüntüleri 
kum dökümler için Şekil 2’de ve kokil dökümler için de 
Şekil 3’de verilmiştir. Şekillerde verilen mikroyapı 
görüntülerinden de anlaşılacağı gibi ilavesiz dökümde 
ötektik silisler kaba ve uzun morfolojide oluşurken Sr 
ilaveli tüm dökümlerde ötektik silislerin ince ve küçük 
morfolojide oluştuğu görülmektedir. Bu mikroyapısal 
farklılık literatürde mevcut olan çalışmalar [9, 11] ile 
uyuşmakta ve Sr modifikasyonunun silis morfolojisi 
üzerindeki etkisini göstermektedir. Şekil 2 ve 3 
arasındaki tane boyutundaki fark ise kalıp farkından 
dolayı katılaşma esnasında oluşan soğuma hızı 
farkından kaynaklanmaktadır. Isı iletimi daha yüksek 
olan kokil kalıplarda katılaşma daha hızlı olmakta ve 
tane boyutu daha küçük oluşmaktadır (Şekil 3). Sr 
modifikasyonunun yanında diğer ilave parametreleri 
olan Ti ve B etkisi için her iki kalıp sonuçları 
incelendiğinden, mikroyapıda ciddi değişikliklere neden 
olduğu anlaşılmaktadır. Dökümde tane inceltici olarak 
kullanılan Ti ve B master alaşımları Al-12Si alaşımında 
a-Al dendritlerinin oluşumunun tetiklemektedir. Bu 
oluşumda etkili olan mekanizmanın ise mikroyapısal 
segregasyon ve homojen olmayan sıcaklık gradyenti 
olduğu söylenebilir. Katılaşma esnasında 
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çekirdekleşme altlığı olarak görev yapan tane 
incelticiler denritik katılaşma gösteren alaşımlarda daha 
küçük dendrit kollarınının oluşmasında etkili olurken 
[21] bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere, ötektik 
katılaşma gösteren alaşımlarda ise ötektik fazın 
yanından dendritik morfolojinin de oluşmasında etkili 
olmaktadır. Diğer taraftan Ti ve B arasındaki farklılık 
incelendiğinde, B ilave edilmiş dökümlerde oluşan 
dendritik morfolojinin daha küçük olduğunu ve bunun 
yanında B ilavesinin primer silis oluşumunu da 
tetiklediği görülmektedir. Şekil 2 ve 3’de verilen temsili 
görüntülere ek olarak deneysel çalışmada elde edilen 
tüm görüntüler incelendiğinde Ti ilavesinin sadece 
dendrit oluşumunu tetiklediği fakat B ilavesinin ise ilk 
olarak primer Si oluşumunu ve buna bağlı olarak 
mikroyapısal segregasyondan dolayı dendrit 
oluşumuna da sebep olduğu anlaşılmaktadır. 
 

 
Şekil 2. Kum dökümlerden elde edilen mikroyapı 
görüntüleri; a) İlavesiz, b) AlSr15 ilaveli, c) 
AlSr15+AlTi5B1 ilaveli ve d) AlSr15+Al3B ilaveli 
 

 
Şekil 3. Kokil dökümlerden elde edilen mikroyapı 
görüntüleri; a) İlavesiz, b) AlSr15 ilaveli, c) 
AlSr15+AlTi5B1 ilaveli ve d) AlSr15+Al3B ilaveli 
 
 

 
Şekil 4. Vakum altında katılaştırma (RPT) temsili 
görüntüleri; a) İlavesiz gaz giderme öncesi, b) İlavesiz 
gaz giderme sonrası, c) AlSr15 ilaveli gaz giderme 
öncesi, d) AlSr15 ilaveli gaz giderme sonrası, e) 
AlSr15+AlTi5B1 ilaveli gaz giderme öncesi, f) 
AlSr15+AlTi5B1 ilaveli gaz giderme sonrası, g) 
AlSr15+Al3B ilaveli gaz giderme öncesi ve h) 
AlSr15+Al3B ilaveli gaz giderme sonrası 
 
Döküm işlemlerinde çalışılan sıvı metal işlemlerine 
bağlı olarak elde edilen RPT numunelerinin temsili 
görüntüleri Şekil 4’de verilmiştir. Ötektik katılaşma 
morfolojisine sahip Al-12Si alaşımında diğer Al-Si 
alaşımlarına nazaran daha küresel bir morfolojide 
porozite oluşumunun gerçekleştiği bilinmektedir [22]. 
Gaz giderme öncesine sahip tüm RPT numuneleri 
incelendiğinde oluşan porozitelerin küresele çok yakın 
bir morfolojide oluştuğu görülmektedir. Tüm RPT 
numuneleri birlikte incelenip değerlendirildiğinde gaz 
giderme prosesinin porozite oluşumu üzerinde etkili 
oldu söylenebilir. Çünkü her ilave parametresinde de 
oluşan porozite miktarı azaldığı görülmektedir. İlave 
parametrelerine göre RPT üzerindeki porozite 
morfolojileri incelendiğinde ise Sr ilavesi ile porozite 
miktarının arttığı, Sr+Ti ilavesi ile porozite miktarının 
azaldığı ve Sr+B ilavesi ile de porozite miktarının arttığı 
fakat iki farklı bölgede yoğunlaştığı söylenebilir. Sr ile 
birlikte B ilave edildiğinde poroziteler ya ilk katılaşan 
bölgede dağınık olarak şekillenir ya da son katılaşan 
bölgede birleşerek daha büyük boyutta fakat az sayıda 
şekillenir. Bununla ilgili olarak Bor ilavesinin porozite 
oluşumu üzerindeki lokalize etkisine daha önce 
literatürde değinilmiştir [22].  
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Şekil 5. RPT numunelerinden hesaplanan bifilm (oksit 
film) değerleri; a) Bifilm sayısı, b) Bifilm indeks, c) Bifilm 
küreselliği ve d) Ortalama bifilm uzunluğu 

 
RPT numuneleri üzerinde gerçekleştirilen görüntü 
analizlerindne elde edilen sonuçlar Şekil 5’de grafiksel 
olarak verilmiştir. Bifilm indeks sıvı metal kalitesini 
sayısal olarak belirlemede kullanılan bir ölçüm 
yöntemidir [23, 24]. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 
sıvı metal kalitesinin gaz giderme işlemi ile ciddi bir 
şekilde iyileştiği ve hem gaz giderme hem de ilave 
parametrelerine bağlı olarak oluşan bifilmlerin 
(porozitelerin) küreselliğinin değiştiği anlaşılmaktadır. 
Buradan da sıvı işlemlerinin porozite oluşumunda 
sadece porozite miktarı değil aynı zamanda sayısı, 
küreselliği ve uzunluğu gibi morfolojik özelliklerinin de 
üzerinde etkili olduğu söylenebilmektedir.  

 
CRC kalıplara gerçekleştirilen dökümlerden porozite 
incelemesi için elde edilen küresel bölge görüntüleri 
kokil dökümler için Şekil 6’da ve kum döküm için de 
Şekil 7’de verilmiştir. Şekiller incelendiğinde küresel 
bölgenin merkezinde oluşan porozite miktarının kokil 
dökümlerde daha fazla olduğu görülmektedir. Kokil 
dökümlerde gaz giderme işlemi sonrası oluşan porozite 
büyüklüklerinin arttığı görülmüştür. Bunun nedeni ise 
kalıp tasarımında mevcut olan türbülans oluşumuna 

müsait bölgelerdir. RPT numunelerinde gaz giderme 
işleminin etkili olduğunun görülmesine rağmen CRC 
dökümlerde tam tersi bir ilişkinin elde edilmesi 
tamamen kalıp ve yolluk tasarımı ile ilgili olduğunu 
göstermektedir. Potada mevcut olmayıp kalıp dolumu 
esnasında oluşan “young” bifilmler [1] gaz giderme 
sonrası porozite miktarının artırmıştır.   

 
Şekil 6. Sınırlandırılmış Çubuk Kokil Döküm (CRC) 
porozite inceleme bölgeleri; Vakum altında katılaştırma 
(RPT) temsili görüntüleri; a) İlavesiz gaz giderme 
öncesi, b) İlavesiz gaz giderme sonrası, c) AlSr15 
ilaveli gaz giderme öncesi, d) AlSr15 ilaveli gaz 
giderme sonrası, e) AlSr15+AlTi5B1 ilaveli gaz giderme 
öncesi, f) AlSr15+AlTi5B1 ilaveli gaz giderme sonrası, 
g) AlSr15+Al3B ilaveli gaz giderme öncesi ve h) 
AlSr15+Al3B ilaveli gaz giderme sonrası 
 
CRC dökümlerinin küresel bölgelerinin incelenip analiz 
edilmesiyle elde edilen sonuçlar toplam por alanı, 
toplam por uzunluğu ve por küreselliği için Şekil 8’de ve 
ortalama por alanı, ortalama por uzunluğu ve por sayısı 
için Şekil 9’da verilmiştir.  
 
Şekil 8’de verilen grafikler detaylı bir şekilde 
incelendiğinde kokil dökümlerde gaz giderme işleminin 
porozite azaltma üzerinde bir etkisinin olmadığı fakat 
kum dökümlerde ise porozite oluşumunu azalttığı 
görülebilmektedir. İncelenen küresel bölgenin 
bulunduğu koldaki son katılaşan bölgelerden biri olduğu 
göz önüne alındığında kum ve kokil arasındaki farkın 
gaz gidermeden değil soğuma hızı farkından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Buradan şu sonuç 
çıkarılabilir ki; soğuma hızı ne kadar yavaş ise 
katılaşma morfolojisine bağlı olarak oluşacak porozite 
büyüklüğü de son katılaşan bölgede o derece az 
olacaktır. Bu genel sonucu CRC kalıbında yapmak 
mümkündür. CRC kalıbı esasından sıcak yırtılma testi 
için geliştirilmiş bir kalıp olup sıcak yırtılma eğilimini 
sayısal olarak hesaplamada kullanılabilmektedir [25]. 
Şekil 2’de gösterilen CRC kalıbının kollarını alttan 
yukarıya doğru A1, A2, A3 ve A4 olarak kodlarsak, 
sıcak yırtılma şiddetlerinin de bu sıra ile arttığını yani 
A1 şiddeti 1 ise A2 şiddeti 2, A3 şiddeti 3 ve A4 şiddeti 
de 4 olmaktadır. Sıcak yırtılma eğiliminin 
hesaplanmasında bu şiddet değerlerinden ve oluşan 
sıcak yırtılma seviyelerinden yararlanılmaktadır [25]. 
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Yani bunun anlamı, CRC kalıbında aşağıdan yukarıya 
gidildikçe porozite oluşumu azalmakta ve sıcak yırtılma 
oluşumu da zorlaşmaktadır. Aynı mekanizma ve mantık 
kullanılarak kolların şiddet değerleri ile o koldaki 
porozite sonuçları çarpılıp porozite oluşum eğilimi 
(POE) fomulüze edildiğinde (Denklem 1) Şekil 8’de ve 
Şekil 9’da verilen sonuçlar elde edilmektedir.  
POE= Ʃ (LP*VP)                     Denklem 
1 
Burada, POE; Por oluşma eğilimi, LP; CRC kalıbındaki 
kol şiddeti ve VP; Küre bölgesindeki porozite değeri 
 
 

 
Şekil 7. Sınırlandırılmış Çubuk Kum Döküm (CRC) 
porozite inceleme bölgeleri; Vakum altında katılaştırma 
(RPT) temsili görüntüleri; a) İlavesiz gaz giderme 
öncesi, b) İlavesiz gaz giderme sonrası, c) AlSr15 
ilaveli gaz giderme öncesi, d) AlSr15 ilaveli gaz 
giderme sonrası, e) AlSr15+AlTi5B1 ilaveli gaz giderme 
öncesi, f) AlSr15+AlTi5B1 ilaveli gaz giderme sonrası, 
g) AlSr15+Al3B ilaveli gaz giderme öncesi ve h) 
AlSr15+Al3B ilaveli gaz giderme sonrası  
 
Şekil 8 ve Şekil 9 Denklem 1 dikkate alınarak birlikte 
incelendiğinde kalıp farkından dolayı POE’nin değiştiği 
ve ayrıca sıvı işlemlerine bağlı olarak yani gaz giderme 
ve ilave parametreleri ile de POE’nin değiştiği 
söylenebilmektedir. Denklem 1 her ne kadar bu çalışma 
kapsamında dökülen Al-12Si alaşımı ve CRC kalıbı için 
POE için uygun bir formül gibi görünse de daha sağlıklı 
sonuçlar alınabilmesi için CRC kalıbının tasarımsal 
revizyonu yapılarak tekrar uygulanmasında fayda 
olduğu düşünülmektedir.  
 

 
Şekil 8. CRC dökümlerinden elde edilen porozite 

sonuçları; a) toplam por alanı, b) toplam por uzunluğu 
ve c) por küreselliği 

 
 

 
Şekil 9. CRC dökümlerinden elde edilen porozite 
sonuçları; a) ortalama por alanı, b) ortalama por 

uzunluğu ve c) por sayısı 
 

4. Sonuçlar 
 

Katılaşma esnasında çekirdekleşme altlığı olarak görev 
yapan tane incelticiler denritik katılaşma gösteren 
alaşımlarda daha küçük dendrit kollarınının 
oluşmasında etkili olurken [21] bu çalışmadan da 
anlaşılacağı üzere, ötektik katılaşma gösteren 
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alaşımlarda ise ötektik fazın yanından dendritik 
morfolojinin de oluşmasında etkili olmaktadır. Ti 
ilavesinin sadece dendrit oluşumunu tetiklediği fakat B 
ilavesinin ise ilk olarak primer Si oluşumunu ve buna 
bağlı olarak mikroyapısal segregasyondan dolayı 
dendrit oluşumuna da sebep olduğu anlaşılmaktadır. 
Gaz giderme prosesinin porozite oluşumu üzerinde 
etkili oldu söylenebilir. Çünkü her ilave parametresinde 
de oluşan porozite miktarı azaldığı görülmektedir. 
Buradan da sıvı işlemlerinin porozite oluşumunda 
sadece porozite miktarı değil aynı zamanda sayısı, 
küreselliği ve uzunluğu gibi morfolojik özelliklerinin de 
üzerinde etkili olduğu söylenebilmektedir. 

 
Denklem 1 (POE= Ʃ (LP*VP)) her ne kadar bu çalışma 
kapsamında dökülen Al-12Si alaşımı ve CRC kalıbında 
POE için uygun bir formül gibi görünse de daha sağlıklı 
sonuçlar alınabilmesi için CRC kalıbının tasarımsal 
revizyonu yapılarak tekrar uygulanmasının gerekli 
olduğu düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Mekanik işlemlerin malzemeler üzerindeki etkisini 
incelemek adına bazı çelik gruplarında standartlar 
gereği mekanik işlem şartnamesi düzenlenir. Sürünme 
direnci yüksek Cr-Mo çeliklerinde kullanım sıcaklığı 
350C seviyelerine çıkarken boru içi buhar basıncı 200 
Mpa değerlerini bulmaktadır. Bu durumda bu 
malzemelere uygulanan her mekanik işlemin sonucu 
bilinmelidir. Bu çerçevede çalışmamızda 180° bükme 
işlemi uygulanmış 13CrMo4-5 (P11) kalite çelik için 
büküm öncesinde ve sonrasındaki standart gereklilikleri 
incelenmiştir. Maksimum ovallik ve kalınlık incelmesi-
kalınlaşması üzerine elde edilen veriler standartlar 
dâhilinde derlenmiştir. Sonuç olarak P11 kalite 
çeliklerde soğuk büküm işleminin izin verilme seviyeleri 
belirlenmiştir.   
 
Anahtar kelimeler: 13CrMo4-5, büküm, kalınlık, 

ovalite, standart. 

 
Abstract 
 
In order to examine the effect of mechanical processes 
on materials, in some steel groups "mechanical process 
specification" regulate as per standards. In creep-
resistant Cr-Mo steels, the temperature of use 
increases to 350C, while in-pipe vapor pressure is 200 
MPa. In this case, the result of each mechanical 
process applied to these materials known. In this study, 
the standard requirements of 13CrMo4-5 (P11) steel 
with 180 ° bending examine before and after bending. 
Data on maximum ovality and thickness thinning-
thickening compile within the standards. As a result, the 
permissible levels of cold bending in P11 grade steels 
were determined. 
 
Keywords: 13CrMo4-5, bending, ovality, standard, 

thickness. 
 

1. Giriş 
 
Malzemeler basma ve çekme kuvvetleri karşısında şekil 
değişikliklerine maruz kalırlar. Basma anında büzülme 
ve kalınlaşma görülürken çekme sırasında boy verme 
ve dolayısıyla incelme yaşanır [1]. Bu sebepten hangi 
malzemenin hangi çekme ve/veya basma oranında ne 
kadar değişime maruz kalacağı bilinmelidir [2]. Diğer bir 

konu olarak da malzemeler üretim sırasında anma 
ölçüleri olsa bile hadde anında bazı üretim toleransları 
ile üretilirler [3]. Boru malzemeler; kalınlık ve dış çap 
toleranslarının alt ve üst değerlerinde üretildiğinde karşı 
koyabilecekleri bir iç basınç karşısında sayısal değerleri 
değişebilir [3-5].  
 
Bu çerçevede çalışmamızda 33,7 mm çapta ve 5 mm 
kalınlık anma ölçüsünde üretilmiş P11 kalite 
malzemenin 50 mm büküm yarıçapında 180° soğuk 
malafalı bükme işlemi yapılmıştır. Cr-Mo serisi çeliklerin 
yoğunlukla kullandığı termik santral kazan 
uygulamalarında geçerli olan ilgili boru büküm şartlarını 
ve gerekliliklerini gösteren EN ISO 12952-5:2012 
standardı genelinde bu büküm işlemi incelenmiştir [6-8]. 
 
Mekanik işlem sonrasında boru ovallik miktarı, 
kalınlaşma ve incelme oranları ile çatlak kontrolü 
incelemeleri yapılmıştır.  
 
Sonuç olarak ilgili standardın izin verdiği sınırlar 
içerisinde P11 kalite çelik için “boru büküm şartnamesi” 
değerleri karşılanmıştır.  
  

2. Malzeme ve Yöntem 
 
Çalışmamızda sıcaklığın esas olduğu alanlarda 
kullanılan sürünme direnci yüksek P11 kalite çelik 
malzeme kullanılmıştır. Kullanılan malzemenin 
kimyasal analizi Tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir.  

Malzeme üretim sertifikasına göre 33,7 mm çap 
ölçüsünde ve 5 mm kalınlıkta olan malzeme, klasik 
malafalı soğuk büküm tezgâhında her 30° bükümde 
duraklayarak 50 mm büküm yarıçapında (rb) toplam 6 
adımda 180° bükülmüştür. Büküm aşamaları ve 
detayları Şekil 1’de verilmiştir. Tam büküm öncesinde 
ve sonrasında malzeme tahribatsız muayene 
yöntemleri ile incelenmiş ve çatlak kontrolleri 
yapılmıştır. Tam büküm sonrasında tahribatsız 
muayene işleminden başarılı sonuç alan numuneler 
çekme ve basma bölgelerinden ölçüm alabilmek 
amacıyla Şekil 2’de verilen biçimde kesilmiştir. Tüm 
hesaplama aşamalarında EN ISO 12952-5:2012 
standardında yer alan formüller kullanılmıştır.  
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Tablo 1. Kullanılan malzemenin kimyasal analizi 

Ağırlıkça % 
13CrMo4-5 

(P11) 

C 0,120 

Si 0,251 

Mn 0,465 

P 0,010 

S 0,002 

Cu 0,031 

Ni 0,042 

Cr 0,925 

Nb 0,003 

Mo 0,478 

V 0,010 

Ti 0,002 

Al 0,022 

N 0,005 

 

Şekil 1. Boru büküm detayları 
 

Büküm sırasındaki basma ve çekme kuvvetleri etkisiyle 
oluşan değişimler dijital kumpas yardımı ile numune 
üzerinden ölçülmüş ve raporlanmıştır.  

İlgili standart olan EN ISO 12952-5:2012 içerisinde 7. 
madde de belirtilen ve büküm işlemi için geçerli olan 
veriler ise formülleri ile birlikte Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Boru büküm detay hesaplamaları [7] 

 
 
Büküm öncesinde ve sonrasında yüzeysel ve/veya 
hacimsel olarak Tahribatsız Muayene (NDT) testleri 

uygulanmıştır. Yüzeysel çatlaklar için Sıvı Penetrasyon 
Testi (PT) ve hacimsel kontrol ise Radyografik Test 
(RT) gerçekleştirilmiştir. Tüm NDT uygulamaları Level-II 
seviyesine sahip uzman kişiler tarafından uygulanmış 
ve yorumlanmıştır.  

 

 
Şekil 2. Büküm sonrası kalınlık ölçümü için kesim 

detayı 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Termik santrallerde yüksek sıcaklık ve basınç 
şartlarında kullanılan P11 malzemesi için büküm -
şartlarının kontrolü için yapılan çalışmamızda Şekil 1’de 
belirtilen büküm işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 
Büküm öncesinde ve büküm sırasında yüzeyde var 
olan ve/veya oluşabilecek çatlakları kontrol amacıyla 
malzeme NDT aşamasından geçirilmiştir. Yüzeydeki 
çatlakları kontrol amacıyla PT ve hacimsel olarak iç-dış 
kesimdeki çatlakları tespit etmek için ise RT 
uygulanmıştır. Büküm öncesinde ve sonrasında bütün 
NDT testleri başarı ile sonuçlanmıştır. Buradan yola 
çıkarak 180° büküm uygulanmış P11 malzemesi bu 
büküm oranına yeterli eğme mukavemetini göstermiştir. 
Bu sonuç ile standart tarafından belirtilen ilk gereklilik 
sağlanmıştır.  
 
Büküm esnasında eğilmiş iç bölgede oluşan basma 
kuvveti ile kalınlaşma ve uzayan dış bölgede incelme 
fiziki değişimi oluşmuştur. Şekil 2’de şematik olarak 
verilen ölçüm hazırlığı detayı için gerçek numune resmi 
Şekil 3’te gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 3. Numune ölçüm hazırlığı görüntüsü 

 
Basma bölgesinde oluşan yığılma sonucu kalınlaşan 
cidar kalınlığı ve uzama sonucunda incelen dış yüzey 
resimde görülmektedir. Resimdeki gibi hazırlanan 
numune üzerinden alınan ölçüler Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3. Büküm sonrası ölçüm sonuçları 

 
İncelme 
Ölçümü 

Kalınlaşma 
Ölçümü 

Ovallik 
(%) 

0° 4,77 5,31 2,80 

30° 4,02 5,51 4,40 

60° 4,01 5,81 3,80 

90° 3,94 5,48 3,70 

120° 4,03 5,39 4,30 

150° 4,05 5,36 3,20 

180° 5,02 5,28 3,00 

 
Büküm işlemi ve ölçümleri tamamlanan malzemede en 
yüksek ovallik derecesi ilk bükümde ve %4,40 
değerinde olmuştur. En fazla incelme yaşayan kısım 
90° bükümde görülürken en fazla kalınlaşma ise 60° 
bükümde oluşmuştur.  
 
Elde edilen veriler ve Tablo 2’de verilen hesaplamalar 
karşılaştırıldığında bütün ölçüm değerleri standart 
gerekliliklerini karşılamıştır. Uygulanan “Boru Büküm 
Şartnamesi” çalışması standarda göre uygundur.  
 
Ek olarak uygulanan NDT sonuçlarına göre ise boru 
tipindeki P11 malzemesi uygulanan basma/çekme 
kuvvetleri sonucunda çatlak oluşturmamış ve bu tip bir 
eğmeye karşı gerekli mukavemeti ve sünekliği 
göstermiştir. P11 malzemesinin üretim sertifikasına 
göre belirtilen % uzama değeri düşünüldüğünde elde 
edilen veriler bu değerin çok altındadır. Malzeme 
uzama sonucunda plastik deformasyona uğramıştır. 
Sonuç olarak eğme sonucunda oluşan zıt kuvvetlerin 
etkisi ile eğme mukavemeti birbirini karşılamıştır.     
 

4. Sonuçlar 
 

1- Cr-Mo çelik serisinde bulunan P11 kalite çelik 
için uygulanan “U” tipi büküm işlemi 
sonucunda malzemede herhangi bir standart 
dışı deformasyon gelişmemiştir.  

2- Büküm sonrasında yapılan tüm kalınlık ve 
ovallik ölçümlerinde standart sınırları 
içerisinde veriler elde edilmiştir.  

3- P11 kalite çelik malzeme 180° büküm 
sonrasında halen beklenen yüksek sıcaklıkta 
çalışma şartlarını karşılayabilecektir.  
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Özet 
 
Gelişen sanayi ile birlikte çelik ağırlıklı endüstriyel 
yapılarda farklı alaşımlardaki çeliklerin birbiri ile kaynağı 
vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Farklı özelliklerde 
çeliklerin kullanılması gereken alanlarda kullanılması ve 
diğer çalışma bölgelerinde diğer kalitedeki çeliklerle 
kaynaklanması çok önemli bir süreçtir. Çalışmamızda 
sürünme direnci yüksek olan Cr-Mo (13CrMo4-5) serisi 
bir çelik ile düşük karbonlu çelik (Q345B) malzeme 
birbiri ile kaynak edilmiştir. Kaynak işlemi elektrik ark 
kaynağı ile sertifikalı kaynakçılar tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Kaynak sonrası numunelere 
standartlara uygun olarak çekme, eğme, sertlik, darbe 
çentik testleri ile makro yapı incelemesi yapılmıştır. 
Sonuç olarak test sonuçları standart şartlarını 
karşılamış ve kaynak geçerli sayılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: Cr-Mo çeliği, farklı alaşım, kaynak, 

mekanik özellik. 

 
Abstract 
 
With the developing industry, welding of steels with 
different alloys in steel weighted industrial structures 
has become an indispensable element. It is a very 
important process to use steel with different properties 
and weld with other quality steels in other working 
areas. Cr-Mo (13CrMo4-5) series steel and low carbon 
steel (Q345B) material weld together. The welding 
process perform by certified welders with electric arc 
welding. Tensile, bending, hardness, impact notch tests 
and macro structure analysis perform to the samples 
after welding. As a result, the test results met the 
standard requirements and the welding process 
consider valid. 
 
Keywords: Cr-Mo steel, dissimilar alloy, mechanical 

properties, weld. 
 

1. Giriş 
 
Gelişen sanayinin her aşamasında finans kaynakları 
vazgeçilmez bir unsurdur. Bu amaçla her aşamada 
gerektiği kadar malzeme kullanılması ve çalışma 
şartları değiştiğinde kaliteninde değişmesi 
gerekmektedir. Buradan yola çıkarak çelik sektöründe 
de farklı çalışma ortamlarına sahip malzemelerin farklı 
ortamlarda kullanılması durumlarında birbirleriyle 
birleştirilmesi çok önemli bir süreçtir [1-4]. En basit ve 
hızlı birleştirme yöntemi olarak kaynak; bu durumlarda 
çok daha önem arz etmektedir. Farklı alaşımlara sahip 
farklı kalitedeki çeliklerin kaynaklanmasında uzman 
personellerin yer alması ve sonucunda ilgili standartlara 
göre kaynak metalinin değerlendirilmesi gerekmektedir 
[2, 5, 6].  

 
Çalışmamızda bu bilgiler çerçevesinde sıcaklığın 
yüksek olduğu bölgelerde kullanılan sürünme direnci 
yüksek bir çelik ile sıcaklık seviyesinin düştüğü bir 
bölgede kullanılan bir düşük karbonlu çeliğin kaynağı 
incelenmiştir[2, 6-9].  
 
Çalışmamızda termik santral kazan duvarlarında 
yaklaşık 350C çalışma sıcaklığında kullanılan 
13CrMo4-5 kalite bir çelik ile kazan duvarı dışında 
soğuk suyun aktarma yapıldığı bölgede kullanılan 
Q345B kalite bir düşük karbonlu çelik kaynak edilmiştir 
[5, 10, 11].  
 
Kaynaklı malzemelerden çıkarılan numunelerin çekme, 
eğme, darbe çentik, sertlik testleri ile makro 
incelenmesi sonucunda kaynaklı birleştirmenin ilgili 
kaynak yöntem şartnamesi standartına göre geçerlilği 
incelenmiştir. 
  

2. Malzeme ve Yöntemler 
 
Kaynak malzemesi olarak 10 mm kalınlıkta 13CrMo4-5 
ve Q345B kalite plakalar üretim sertifikaları ile beraber 
temin edilmiştir. Kaynak plakaları 150mm x 300mm 
olacak şekilde hazırlanmıştır. Malzemelere kaynak ağzı 
açma merdaneleri ile kaynak boşluğu 60° açı yapacak 
şekilde kaynak ağzı açılmıştır. Kaynak ağzı detayı ve 
planlanan paso sıralaması Şekil 1’de verilmiştir. Kaynak 
öncesi temizlikleri tamamlanan malzemeler Elektrik Ark 
Kaynağı yöntemine göre sertifikalı kaynakçılar 
tarafından E8018-B2 (CrMo1) ilave metali ile kaynak 
edilmiştir. Malzemelerin ve ilave metalin kimyasal 
analizleri Tablo 1’de görülmektedir.  
 

 
Şekil 1. Kaynak ağzı detayı ve planlanan paso 

sıralaması 
Tablo 1. Kaynak sırasında kullanılan malzemelerin 
kimyasal analizleri 
 

Ağırlıkça % 13CrMo4-5 Q345B E8018-B2 

C 0,120 0,170 0,063 

Si 0,250 0,250 0,410 

Mn 0,460 1,520 0,710 

P 0,010 0,015 0,015 

S 0,002 0,003 0,011 
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Cu 0,030 0,100 0,083 

Ni 0,040 0,200 0,045 

Cr 0,920 0,600 1,116 

Nb 0,003 0,001 - 

Mo 0,470 0,003 0,517 

V 0,010 0,001 0,009 

Ti 0,002 0,014 - 

 
Kaynak sırasında her paso öncesinde bir önceki paso 
yüzeyi el taşlama aparatları ile temizlenmiş ve pasolar 
arası geçiş sıcaklığı 150C-200C seviyelerinde 
tutulmuştur. Malzemelere ön ısıtma ve son ısıtma 
uygulanmamıştır. Kaynak ağzı tarafında tamamlanan 
pasolar sonrasında arkadan oyma işlemi ile 2 paso 
daha kaynak yapılmış ve tam penetrasyon sağlanmıştır 
(Şekil 1). ASME QW-405 standart detayında verilen 3G 
pozisyonunda gerçeklşetirilen kaynak işleminde 
aşağıda yukarıya bir kaynak yönü izlenmiştir. Kaynak 
sırasında uygulanan parametreler Tablo 2’de verilmiştir. 
Parametre değerlerine göre hesaplanan ısı girdisi 
miktarlarıda Tablo 2’de hesaplanmıştır. 
 
Tablo 2. Ortalama kaynak uygulama parametreleri ve 
ısı girdisi 
 

Paso 
Akım 
(A) 

Gerilim 
(V) 

Kaynak 
Hızı 

(mm/dk)(S) 

Isı Girdisi 
(kJ/mm) 

1 70 20 39 1,723 

2 85 22 40 2,244 

3 90 22 42 2,263 

4 - 5 - 6 90 22 60 1,584 

7 95 22 55 1,824 

8 90 22 70 1,358 

Isı Girdisi = (0.8xAxV)/(S) (EN ISO 1011-1) 

 
Kaynak sonrasında son temizlik işlemleri yapılan 
malzemeler tahribatsız muayene yöntemleri ile 
incelenmiş ve başarılı olan numuneler mekanik test 
aşamasına alınmıştır.  
 
Kaynaklı malzemelerin mekanik yönden incelenmesi 
sırasında çekme, eğme, darbe çentik ve sertlik testleri 
uygulanmış ve paso haritasını incelemek adına makro 
görüntü analizi yapılmıştır.  
 
2.1. Çekme Testi  
 

Hazırlanan kaynaklı numunelerden talaşlı imalat 
yöntemleri ile Şekil 2’de verilen çekme numunesi 
hazırlanmıştır. Enine çekme testi ASME Sec. IX 
standartına göre oda sıcaklığında ve Instron marka test 
cihazında 5mm/dk hızda uygulanmıştır. 
 

 
Şekil 2. Çekme numunesi ölçüleri 

 
2.2. Eğme Testi 
 

Kaynaklı numunelerin eğme mukavemetlerini 
gözlemlemek adına ASME Sec. IX standartına göre 
eğme testi uygulanmıştır. Talaşlı imalat yöntemleri ile 
hazırlanan numunelere Instron marka çekme cihazının 
eğme modülünde hem kapak hem de kök eğme testi 
uygulanmıştır. Eğme testi parametreleri ile test 
uygulama görselleri Şekil 3’te verilmiştir. Oda 
sıcaklığında ve 180° büküm ile “U” tipinde uygulanan 
testler sonrasında tahribatsız muayene yöntemleri ile 
yüzey çatlak analizi yapılmıştır. 
 

 
Şekil 3. Eğme numunesi ve eğme deneyi detayları 

 
2.3. Darbe Çentik Testi 

 
Kaynak bölgesinin darbe enerji seviyesini belirlemek 
adına uygulanan test yönteminde Charpy tipi deney seti 
kullanılmıştır. Numune sıcaklığı 0C olacak şekilde 300J 
anma değerinde Instron marka cihazda gerçekleştirilen 
testte EN ISO 9016 standartı detayları kullanılmıştır. 
Farklı alaşımların her ikisindeki ısı tesiri altındaki 
bölgeden (ITAB) ve kaynak metalinden numune 
hazırlanmıştır. Her bölgeden en az 3 numune deneye 
tabi tutulmuş ve aritmetik ortalamalı değerler 
hesaplanmıştır.  Numune ölçüleri ve numune alım 
noktaları Şekil 4’de detaylı olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Darbe çentik numunesi bölgeleri ve numune 

ölçüleri 
 
2.4. Sertlik Testi 
 

EN ISO 9015-1 standartına göre uygulanan sertlik testi 
numuneleri kaynaklı bölgeyi yan taraftan görecek 
şekilde hazırlanmıştır. Kaynaklı bölgede ortaya çıkan 
ITAB ve kaynak metali bölgelerini görebilmek adına 
yapı %5 Nital dağlayıcı ile dağlanmıştır. İlk pasonun 
geçtiği hat, kapak hattı ve kök hattı olmak üzere 3 hat 
üzerinden Vickers yöntemi ile alınan sertlik değerleri 
oda sıcaklığında ve 10 kg yük altında 
gerçekleştirilmiştir. Sertlik değeri alım hatları Şekil 5’te 
gösterilmiştir. Qness marka cihazda uygulanan test 
yönteminde her bölgeden en az 3 ölçüm alınmıştır. 
ITAB-kaynak metali sınırı olan erime bölgesinden ek 
olarak fazla ölçüm alınmıştır. 
 

 
Şekil 5. Sertlik testi için ölçüm hatları  

 
2.5. Makro Yapı İncelemesi 
 

Kaynak sonrasında numunelere kaynak metali ve ITAB 
bölgelerinde oluşan bölgesel geçişleri ve tam 
penetrasyon yapısını görmek adına makro inceleme 
yapılmıştır. Malzemelerin yanal tarafından çıkarılan 
numuneler klasik metalografi yöntemleri ile hazırlanmış 
ve %5 Nital reaktifi ile dağlanmıştır. Elde edilen görüntü 
üzerinden kaynak metali ve ITAB bölgeleri izlenmiştir. 
Görüntüler yüksek açılı makro inceleme mikroskobunda 
alınmıştır. 
 
Malzemeler kaynak öncesi, kaynak sırası ve kaynak 
sonrasında uzman personeller tarafından takip 
edilmiştir. Uygulanan tüm mekanik testler sonucunda 
elde edilen verilerle farklı alaşıma sahip malzemelerin 
kaynak edilebilirliği tartışılmıştır.   
 
 
 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Kaynaklı malzemelerin birleştirme sonucunda ilgili 
standartlara göre mekanik testleri yapılmış ve 
raporlanmıştır.   
 
3.1. Çekme Testi 

 
Çekme testi sonucunda elde edilen veriler Tablo 3’te 
verilmiştir. Maksimum çekme mukavemeti sonucunda 
kopma 13CrMo4-5 tarafından ve ITAB bölgesinden 
gerçekleşmiştir. Kırılma yüzeyinde herhangi bir 
süreksizlik gözlenmemiştir. 
 
Tablo 3. Çekme testi detayları ve sonuçları 
 

Numune 
Boyutlar 

(mm) 
Yük 
(N) 

Çekme 
Dayanımı 

(Rm) 
(N/mm2) 

%  
uzama 

1 9,36x18,53 94500 545 18,9 

2 9,41x18,61 95000 543 18,9 

 
Çekme mukavemeti 13CrMo4-5 malzemesi tarafından 
gerçekleştiği için bu malzemenin sertifika değerlerine 
yakın değerler göstermiştir. Ancak % uzama verilerine 
göre sertifika değerleri % 30-32 seviyelerinde iken 
kaynak sonrasında % 18-19 seviyelerine düşmüştür. 
Bunun sebebinin ITAB bölgesinde meydana gelen faz 
değişikliklerinden oluştuğu söylenebilir. Kaynak 
esnasında yüksek ısıya maruz kalan kaynak metali 
ITAB bölgesini de ısıtmakta ve bu bölgenin daha 
gevrek bir yapı göstermesine sebep olmaktadır. Bunun 
yanı sıra standart gerekliliklerine göre; çekme 
mukavemeti kopma gerçekleşen malzemenin çekme 
mukavemetini karşıladığı için kaynak geçerli 
sayılmaktadır [9, 12-14].    

 
3.2. Eğme Testi 

 
Kaynak metalinin hem kapak ve hem de kök tarafına 
uygulanan test yönteminde her iki versiyondan da 2 test 
yapılmış ve test sonrası bükülen bölgelere uzman 
personel tarafından uygulanan sıvı penetrasyon 
testinde çatlak başlangıcına rastlanmamıştır. “U” tipine 
kadar 180° büküm yapılmasına karşın her iki 
versiyonda da yüzey deformasyonu oluşmamıştır. EN 
ISO 15614 standartına göre “Kaynak Yöntem 
Şartnamesi” (PQR) gerekliliklerini taşıyan bir kaynaklı 
malzeme elde edilmiştir [2, 6]. 
 
3.3. Darbe Çentik Testi 
 

Kaynaklı malzemede her iki taraftaki ITAB bölgelerine 
ve kaynak metaline uygulanan test sonucunda elde 
edilen veriler Tablo 4’te verilmiştir.  
 
Darbe çentik testi sonuçlarına göre kaynak metali 
ortalama olarak 55 J kırılma enerjisi göstermiştir. 
13CrMo4-5 malzemesi ITAB bölgesinden alınan 
numunelerde ise ortalama kırılma enerjisi değeri 192 J 
seviyelerindedir. Q345B malzemesi ITAB tarafından 
hazırlanan numuneler ise ortalama 37 J kırılma enerjisi 
değeri elde edilmiştir. Malzemelerin sertifika değerleri 
göz önünde bulundurularak ITAB bölgesi değerleri ile 
karşılaştırıldığında Q345B malzemesi için yaklaşık %45 
kırılma enerjisi azalması gözlemlenirken 13CrMo4-5 
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malzemesinde ise sertfika değerine göre %15 artış 
görülmüştür. Q345B malzemesinde kaynak sonrasında 
ısı tesiri ile ilk malzemeye göre gevrek bir yapı oluştuğu 
ortaya çıkmıştır. 13CrMo4-5 malzemesinde ise 
malzemenin yüksek sıcaklıkta sürünme direnci özelliği 
de düşünüldüğünde malzemenin ısı tesiri altında daha 
sünek bir yapı gösterdiği sonucunda ulaşılmıştır [5, 13, 
15].  
 
Tablo 4. Darbe çentik testi için numune deney noktaları 
ve sonuçları 
 

Test 
No 

Malzeme 
Çentik 

Noktası 
Kırılma Enerjisi 

(Joule) 

1 

13CrMo4-5 ITAB 

236,03 

2 170,87 

3 169,27 

4 

Kaynak 

60,20 

5 51,83 

6 54,65 

7 

Q345B ITAB 

38,10 

8 36,55 

9 36,93 

 
Düşük karbonlu çelik sınıfına giren Q345B alaşımı için 
sıcaklık karşısında yapının gevrek bir forma bürünmesi 
zaten beklenen bir sonuçtur. Yüksek sıcaklık 
uygulamalarında kullanılan sürünme direnci yüksek bir 
malzeme olan 13CrMo4-5 malzemesi içinde kırılma 
enerjisinin artışı beklenen ve bilinen bir sonuçtur. Ek 
olarak standart gerekliliklerinde yer alan en az 27 J 
değeri bütün bölgeler için karşılanmış ve kaynak işlemi 
başarılı sayılmıştır [5, 13, 15]. 
 
3.4. Sertlik Testi      

 
10 mm kalınlıktaki malzemelere uygulanan kaynak 
işlemi sonrasında ısıl işlem uygulanmamıştır. 3 farklı 
hat üzerinden elde edilen sertlik testi sonuçları 
verilmiştir. Kaynak bölgesinde kaynak metali ile ITAB 
bölgeleri arasında sertlik değerinin ani bir azalma ve 
yükselme durumlarını incelemek için yapılan test 
yönteminde ulaşılan sonuçlar grafik olarak Şekil 6’da 
verilmiştir.  
 

 
Şekil 6. Sertlik testi sonuçları  

 
Sertlik sonuçlarından yola çıkarak hem ITAB 
bölgelerinde hem de kaynak metalinde ani azalma veya 
yükselme gözlenmemiştir. Isı miktarının artışına göre 

sertlik artmış ve EN ISO 15614 standartı gereği 
herhangi bir bölgede en yüksek 350 HV değeri 
aşılmamıştır. Bu veri ile de kaynak işlemi geçerlidir [8, 
11, 14]. 
 
3.5. Makro Yapı İncelemesi      

 
Kaynaklı malzemelerin kaynak sonrasında hem paso 
geçişlerini hem de nüfuziyet durumunu incelemek adına 
yapılan testte elde edilen görüntü Şekil 7’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 7. Makro inceleme görüntüsü  

 
Görüntü incelendiğinde paso sırasına uygun olarak 
pasolar görülmekte ve kaynak metali-ITAB geçişleri 
gözlemlenmektedir. Nüfuziyet tam penetrasyonla 
gerçekleşmiş olup herhangi bir harici yapıya 
rastlanmamıştır. 
 

4. Sonuçlar 
 

Farklı alaşımların elektrik ark kaynağı ile 
kaynaklanması ile mekanik değerlerin ve bölgesel 
incelemelerin sonucunda aşağıdaki özet sonuç 
bilgilerine ulaşılmıştır.  
 

1- Farklı alaşımlara sahip çeliklerin elektrik ark 
kaynağı ile kaynak edilmesi sonucunda PQR 
kurallarına uygun bir kaynaklı birleştirme elde 
edilmiştir.  

2- Mekanik testler sonucunda elde edilen verilerle 
PQR gereklilklerini karşılayan bir kaynaklı 
malzeme elde edilmiştir.  

3- Uygulanan makro inceleme ile paso haritası ve 
tam nüfuziyet sağlandığı görülmüştür. 

4- Uygulanan bu kaynaklı birleştirme ile 
13CrMo4-5 ve Q345B malzemerinin elektrik 
ark kaynak yöntemi ile kaynak edilebiliceği 
tespit edilmiştir.   

 

Kaynaklar 
 
[1]  (JWS), J.W.S. Calculation software of welding. 
2011  18.04.2019]; Available from: http://www-
it.jwes.or.jp/weld_simulator/en/cal1.jsp. 
[2]  Lancaster, J.F., Metallurgy of welding. 1999: 
Elsevier. 
[3]  Omar, A., "Parameters on Hard Zone Dissimilar 
Metal Welds". Welding Journal, 1998. vol. 1998: pp. 86-
93. 
[4]  Soysal, T., et al., "Macrosegregation in dissimilar-
metal fusion welding". Acta Materialia, 2016. vol. 110: 
pp. 149-160. 
[5]  Han, Q., et al., "Fatigue behaviour of G20Mn5QT 
cast steel and butt welds with Q345B steel". 
International Journal of Steel Structures, 2016. vol. 
16(1): pp. 139-149. 
[6]  Hu, X., et al., "High-Cycle Fatigue Properties and 
Damage Mechanism of Q345B Structural Steel". 
Strength of Materials, 2017. vol. 49(1): pp. 67-74. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

787

http://www-it.jwes.or.jp/weld_simulator/en/cal1.jsp
http://www-it.jwes.or.jp/weld_simulator/en/cal1.jsp


 

[7]  Bhaduri, A.K., et al., "Evaluation of repair welding 
procedures for 2.25 Cr–1Mo and 9Cr–1Mo steel welds". 
Science and technology of welding and joining, 2001. 
vol. 6(2): pp. 89-93. 
[8]  Turnbull, A. and A. Griffiths, "Corrosion and 
cracking of weldable 13 wt-% Cr martensitic stainless 
steels for application in the oil and gas industry". 
Corrosion engineering, science and technology, 2003. 
vol. 38(1): pp. 21-50. 
[9]  Winterton, K., "Weldability prediction from steel 
composition to avoid heat-affected zone cracking". 
Welding Journal, 1961. vol. 40(6): pp. 253-258. 
[10]  Kirbas, C., et al. Post-weld heat treatment applied 
in examining the mechanical properties of 13CrMo4-5 
and X10CrMoVNb9-1 grade steel. in International 
Conference on Material Science and Technology in 
Cappadocia (IMSTEC’16), April 6-8, 2016, Nevsehir, 
Turkey. 2016. 
[11]  You, X., et al., "Low cycle fatigue behaviour and 
life prediction of Q345B steel and its welded joint". 
Materials Research Innovations, 2015. vol. 19(sup5): 
pp. S5-1299-S5-1303. 
[12]  Pandey, C., et al., "Homogenization of P91 
weldments using varying normalizing and tempering 
treatment". Materials Science and Engineering: A, 
2018. vol. 710: pp. 86-101. 
[13]  Pandey, C., et al., "Comparative study of 
autogenous tungsten inert gas welding and tungsten 
arc welding with filler wire for dissimilar P91 and P92 
steel weld joint". Materials Science and Engineering: A, 
2018. vol. 712: pp. 720-737. 
[14]  Sopoušek, J., R. Foret, and V. Jan, "Simulation of 
dissimilar weld joints of steel P91". Science and 
Technology of Welding and Joining, 2004. vol. 9(1): pp. 
59-64. 
[15]  Silwal, B., et al., "Effect of postweld heat treatment 
on the toughness of heat-affected zone for grade 91 
steel". welding Journal, 2013. vol. 92(3): pp. 80S-87S. 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

788



 
 
 

 

WELDING OF BINARY METHOD IN HIGH ALLOY STEELS 
 

YÜKSEK ALAŞIMLI ÇELİKLERDE İKİLİ YÖNTEM KAYNAĞI 
 

Bünyamin ÇİÇEK
a
, Yavuz SUN

b
, Yunus TÜREN

c
, Hayrettin AHLATÇI

d 

a 
Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye, E-Posta: bunyamincicek@hitit.edu.tr 

b 
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-Posta: ysun@karabuk.edu.tr  

c
 Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-Posta: yturen@karabuk.edu.tr 

d
 Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-Posta: hahlatci@karabuk.edu.tr 

 

 

Özet 
 
Sıcaklığın esas olduğu örneğin termik santral gibi 
yapılarda çalışma sıcaklığı ve borulama iç basıncı çok 
yüksektir. Malzemelerin bahsi geçen bu şartları 
karşılaması mümkün olsa da kaynaklı bölgelerin bu 
şartlar altında malzeme ile aynı sonuçları vermesi 
beklenemez. Bu gibi durumlarda kaynak yöntemlerinin 
verimleri üzerinden türetilen “ikili kaynak” uygulaması 
ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede çalışmamızda 
yüksek alaşımlı 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) kalite çelik 
malzeme 20 mm kalınlıkta önce TIG kaynağı ile 
sonrasında ise elektrot ark kaynak yöntemi (EAK) ile 
kaynatılmıştır. Elde edilen numuneler mekanik test 
aşamalarından geçirilmiştir. Sonuç olarak bir kaynağın 
geçerli olmasını sağlayan standart gerekliliklerini 
sağlayan birleştirme işlemi başarılı olmuştur.  
 
Anahtar kelimeler: 15NiCuMoNb5-6-4, ikili kaynak, 

kaynak, mekanik özellikler. 

 
Abstract 
 
In buildings such as thermal power plants where the 
temperature is essential, the operating temperature and 
the internal pressure of the piping are very high. 
Although it is possible for the materials to meet these 
requirements, the welded areas cannot expected to 
give the same results as the material under these 
conditions. In these cases, the 'binary method' 
application that emerges from the efficiency differences 
of the welding methods comes to the fore. In this 
context, the high-alloy 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) 
quality steel material with a thickness of 20 mm welded 
by TIG welding followed by electrode arc welding 
(EAK). The samples obtained subject to mechanical 
testing steps. As a result, the merge process, which 
meets the standard requirements for a weld to be valid, 
has been successful. 
 
Keywords: 15NiCuMoNb5-6-4, binary method, 

mechanical properties, welding. 
 

1. Giriş 
 
Gelişen sanayi ortamlarında enerji üretimi vazgeçilmez 
bir prosestir. Enerjinin farklı yakıt türlerinden üretildiği 
santrallerde sıcaklık ana unsurdur. Bunun yanı sıra 
sıcaklık değerinin artmasıyla borulama sistemlerinde 
boru iç basıncı da artmaktadır [1, 2]. 
 
Üretim sırasında bilinen mekanik özellikleri 
karşılayabilen akma ve çekme kuvvetleri kontrol altına 
alınmış malzemeler üretmek alaşım elementleri 
yardımıyla mümkündür. Ancak çalışma sahasında 

uygulanan birleştirme yöntemleri üretimin aksine 
kontrolü zor ve riskli işlemlerdir [2, 3].  
 
Birleştirme yöntemleri gerek ısı girdilerinin miktarı ve 
gerekse ısı tesiri altında kalan bölgenin (ITAB) 
genişlikleri sebebiyle birbirilerinden farklı olarak 
anılırlar. Bu gibi durumlarda kaynak yöntemlerinin 
verimi ve mukavemet çıktıları da bilinmelidir. Kaynak 
edilen bir malzemenin kullanımı sırasında kaynak 
metalinin en az malzeme kadar mukavemet göstermesi 
gerekmektedir. Bu şartlar ilgili standartlar çerçevesinde 
kayıt altına alınmıştır. Bu standartlarda belirtilen 
gereklilikler sağlandığında bir saha kaynak işlemi 
geçerli sayılmaktadır [4]. 
 
Çalışmamızda WB36 kalite 20 mm kalınlıkta çelik 
malzeme toplamda 20 pasoda kaynak edilmiştir. Kök 
paso tarafındaki 2 paso TIG kaynağı ile yapılırken 
dolgu ve kapak pasolar EAK yöntemi ile 
tamamlanmıştır. Sonrasında malzemelere uygun 
standartlar çerçevesinde çekme, eğme, darbe çentik ve 
sertlik testleri uygulanmıştır. Sonuç verileri EN ISO 
15614-1 standardına göre değerlendirilmiş ve kaynak 
işlemi başarılı sayılmıştır [4, 5].  
 

2. Malzeme ve Yöntem 
 
Çalışmamızda üretim sertifikası ile beraber 20 mm 
kalınlıkta sıcak haddeleme yöntemi ile üretilmiş ve 
lamine testleri yapılmış WB36 kalite çelik malzeme 
temin edilmiştir. Üretim sertifikasından alınan 
malzemeye ait kimyasal analiz Tablo 1’de 
görülmektedir.  
 
Kaynak işlemi için malzemelere mobil kaynak ağzı 
açma merdaneleri ile detayları Şekil 1’de verilen kaynak 
ağzı açılmıştır. Kaynak süresince planlanan paso 
detayı da Şekil 1’de gösterilmiştir. Toplam 20 paso 
olarak planlanan kaynak işlemi EN ISO 9606-1 
standardına göre sertifikalı kaynakçılar tarafından 
pasolar arası geçiş sıcaklığı 250-300C seviyelerinde 
tutularak tamamlanmıştır. Kök dahil ilk 2 paso TIG 
kaynağı ile yapılırken sonraki 18 paso EAK ile kaynak 
edilmiştir. TIG kaynağı sırasında 2,4 mm çapta ER80S-
G (E80) ilave teli kullanılmıştır. EAK sırasında ise bazı 
pasolarda 2,5 mm çapta bazılarında ise 3,25 mm çapta 
E9018-G (E90) elektrotu kullanılmıştır. Kaynak 
sırasında kullanılan tel ve elektrotlara ait üretim 
sertifikası değerlerine göre kimyasal analizler Tablo 
1’de verilmiştir. 
 
TIG kaynağı sırasında %99.995 saflıkta argon gazı 
koruyucu gaz olarak kullanılmıştır. Gaz koruma akış 
hızı 14 lt/dk olarak ayarlanmıştır. 
 
Kaynak öncesinde kaynak bölgesi 200C seviyelerine 
kadar rezistanslı sistemle ön ısıya tabi tutulmuştur.    
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Şekil 1. Kaynak ağzı detayı ve planlanan paso 

sıralaması 
 
Tablo 1: Ana malzeme, ilave tel ve elektrot kimyasal 
analizleri 
 

Ağırlıkça 
% 

WB36 E80 
E90 

2,5 mm 
E90 

3.25 mm 

C 0,140 0,082 0,075 0,072 

Si 0,310 0,613 0,376 0,455 

Mn 1,030 1,119 1,571 1,883 

P 0,017 0,006 0,015 0,01 

S 0,006 0,007 0,007 0,006 

Cu 0,580 0,079 0,152 0,051 

Ni 1,050 - 0,926 1,026 

Cr 0,100 0,012 0,065 0,048 

Nb 0,044 - 0,004 0,007 

Mo 0,320 0,509 0,492 0,439 

V 0,010 0,001 0,014 0,013 

As 0,011 - - - 

Al 0,011 0,001 - - 

N 0,004 - - - 

Pb 0,002 - - - 

Sb 0,002 - - - 

Bi 0,003 - - - 

Sn 0,013 - - - 

O 24x10
-6 

- - - 

 
Kaynak sırasında tüm aşamalar uzman “Kaynak 
Mühendisi” tarafından izlenmiştir. Kaynak işlemi ASME 
QW-405 standart detayına göre 6G pozisyonunda ve 
yukarı yönde uygulanmıştır. Kaynak sırasında 
kullanılan değişken parametrelere ait ortalama değerler 
ve ısı girdisi hesaplamaları Tablo 2’de verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2. Kaynak parametreleri 
 

Paso 
İlave 
Tel 

Tel 
Çapı 
(mm) 

Akım 
(A)  

Gerilim 
(V) 

Kaynak 
Hızı 

(mm/dk)  
(S) 

Isı 
Girdisi 

(kJ/mm) 

1 
E80 2.4 

115 11 45 1,012 

2 145 12 52 0,876 

3 

E90 

2.5 85 18 69 1,064 

4-9 

3.25 

120 20 75 1,536 

10-
17 

115 20 78 1,415 

18 110 19 45 2,229 

19 110 19 48 2,098 

20 115 19 47 2,134 

Isı Girdisi = (termal etki (TE) x A x V) / (S)    
TE için EN ISO 1011-1'e göre  
TIG için 0.6, EAK için 0.8  
Isı girdisi hesaplamaları için [6] referansı kullanılmıştır. 

 
Kaynak işlemi sonrasında kök arkasından herhangi bir 
işlem uygulanmamıştır. Kaynak sonrasında yapıda 
oluşan kalıntı gerilmeleri giderebilmek adına kaynak 
sonrası ısıl işlem (PWHT) uygulanmıştır. PWHT 
işlemine ait parametreler Tablo 3’te verilmiştir. PWHT 
işlemi rezistanslı ısıtıcı cihaz ile uzman personel 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 
Tablo 3. PWHT detayları [5] 
 

Isıtma 
Hızı 

Bekleme 
Sıcaklığı 

Bekleme 
Süresi 

Soğutma 
Hızı 

250C 590C 120 dk. 200 

 
Tüm kaynak işlemleri ve gerekli son aşamaları 
tamamlanan malzemeler tahribatsız muayene (NDT) 
yöntemleri ile incelenmiştir. NDT yöntemlerine göre 
başarılı olan numuneler mekanik özellikleri belirleme 
amacıyla çekme, eğme, darbe çentik ve sertlik 
testlerine tabi tutulmuşlardır.  
 
Kaynaklı bölgenin çekme mukavemetini belirlemek 
adına Şekil 2’de verilen ölçülerde çekme numuneleri 
hazırlanmıştır. Numune ölçülendirme hesaplamalarında 
ASME Sec IX. gereklilikleri kullanılmıştır. Numune 
hazırlama işlemi tel erozyon yöntemi ile yapılmış ve 
Instron marka test cihazında 5mm/dk hız ile çekme 
işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 

 
Şekil 2. Çekme numunesi ölçüleri 

 
Eğme mukavemetinin deformasyon etkisini 
inceleyebilmek adına uygulanan yan eğme testinde 
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Şekil 3’te verilen numune ölçüleri kullanılmıştır. Eğme 
işlemi Instron marka çekme cihazının ters çalıştırılması 
ile özel silindir çap ve boşlukları arasında yapılmıştır. 
Eğme anında kullanılan 3 noktalı silindir düzeneği ve 
numune ölçüleri Şekil 3’te verilmiştir. Ölçülendirme 
sırasında ASME Sec. IX standardı detayları 
kullanılmıştır. Eğme işlemi sonrasında yüzey hem gözle 
muayene hem de NDT yöntemlerinden Sıvı Penetrant 
testine tabi tutulmuştur. 
 

 
Şekil 3. Yan eğme numunesi ve eğme düzeneği için 

ölçüler 
 
Kaynak sırasında oluşan ITAB bölgesinde ve kaynak 
metalinde kırılma tokluğu seviyesini belirlemek 
amacıyla yapılan darbe çentik testi için numune ölçüleri 
Şekil 4’te verilmiştir. Charpy tipinde uygulanan testte 
numune sıcaklığı 20C olarak deney yapılmıştır. Instron 
marka 300J anma değerindeki cihazda yapılan test için 
toplamda her bölgeden 3 numune kullanılmıştır. Test 
parametreleri için EN ISO 9016 standardı kullanılmıştır.  
 
Farklı kaynak yöntemlerinin uygulandığı malzemede 
kaynak metalinin farklı bölgelerinde sertlik seviyesini ve 
ani iniş-çıkış değerlerini tayin amacıyla uygulanan bu 
testte Vickers tipi ölçüm yapılmıştır. 10 kg yük altında 
uygulanan testte iki doğru üzerinden ölçüm alınmıştır. 
Bir doğru TIG kaynağını kapsarken diğer doğru EAK 
kaynağından geçmiştir. Test işlemi Qness marka 
cihazla toplamda her doğru üzerinden en az 20 ölçüm 
alınarak yapılmıştır. ITAB-kaynak metali ara yüzeyi olan 
erime çizgisinden 3 ölçüm alınmıştır. Sertlik 
ölçümlerinin uygulandığı doğrular Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 4. Charpy tipi darbe çentik testi için numune alma 

bölgeleri ve ölçüleri 

 

 Şekil 5. Sertlik ölçüm doğruları 
 

Toplamda 4 farklı mekanik test sonucuna göre kaynak 
işlemi “Kaynak Yöntem Şartnamesi” standardı olan EN 
ISO 15614-1’e göre incelenmiş ve geçerlilikleri 
raporlanmıştır.  
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

 
Farklı kaynak yöntemlerinin aynı anda uygulandığı 
çalışmamızda temel amacımız kaynak mekanik 
değerlerinin “Kaynak Yöntem Şartnamesi” (KYŞ) 
gerekliliklerini karşılamasıdır [4]. Bu çerçevede çekme 
testi sonucundan elde edilen veriler Tablo 4’te 
verilmiştir. Çekme testi sonucunda kopma kaynak 
metali dışından ITAB bölgesinden gerçekleşmiştir. 
Sonuçlar incelendiğinde standartta geçen “kaynak 
sonrası çekme dayanımı ham malzemenin çekme 
dayanımından düşük olamaz” ibaresi şartınca kaynak 
işlemi geçerli sayılmıştır [4, 5].  
 
Tablo 4. Çekme testi sonuçları ve sertifika değerleri 
 

Numune 

Çekme 
Dayanımı 

(Rm) 
(N/mm2) 

Çekme 
Dayanımı 

(Rm) 
(N/mm2) 
Üretim 

Sertifikası 
Değeri 

% 
uzama 

% uzama 
Üretim 

Sertifikası 
Değeri 

1 720 620 14,7 24 

2 714 670 14,7 21,5 

 
Eğme testi uygulanan numunelere test sonrasında 
uygulanan NDT muayenelerinde eğme bölgesi dış 
yüzeyinde herhangi bir çatlak başlangıcına 
rastlanmamıştır. Bu çerçevede “U” tipinde bir eğme 
uygulanan kaynak metali oluşan deformasyon 
karşısında çatlak oluşumuna izin vermemiştir. Bu sonuç 
ile de kaynak metali başarılıdır [4, 5].  
 
ITAB ve kaynak metali bölgelerinde oluşan tane 
farklılıkları dolayısıyla farklı bölgelerin kırılma tokluğu 
seviyelerini ölçmek için yapılan darbe çentik testi 
sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. EAK kaynağı tarafından 
yapılan testler üst kaynak olarak adlandırılırken TIG 
kaynağı tarafı alt kaynak olarak belirtilmiştir. Bu 
sonuçlara göre standartta geçen tüm bölgelerde en az 
27 joule kırılma enerjisi değeri karşılanmış ve kaynak 
geçerli sayılmıştır [4, 5]. 
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Tablo 5. Darbe çentik deney sonuçları 
 

Test No Bölge 
Çentik 

Noktası 
Kırılma Enerjisi 

(Joule) 

1 
Üst 

kaynak 
ITAB 

164,99 

2 160,17 

3 164,46 

1 

EAK Kaynak Metali 

134,82 

2 141,83 

3 131,86 

1 

TIG Kaynak Metali 

58,18 

2 56,85 

3 58,83 

1 

Alt kaynak ITAB 

69,41 

2 72,45 

3 69,65 

 
Sertlik seviyesi ve farklı bölgelerdeki sertlik geçişlerini 
görmek adına uygulanan sertlik testi aritmetik ortalama 
sonuçları Tablo 6’da detaylı şekilde verilmiştir. KYŞ 
şartlarına göre sertlik seviyesi en fazla 350 HV olabilir 
gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda kaynak 
işlemi sertlik sonuçları bakımından da geçerli 
sayılmaktadır [4, 5]. 
 
Tablo 6. Sertlik testi bölgesel sonuçları 
 

 
ITAB Kaynak ITAB 

A-A 258 258 266 245 247 275 268 245 242 

B-B 254 239 285 212 235 224 295 240 248 

  
Tüm mekanik testlerin sonucunda KYŞ standart 
gerekliliklerini karşılayan farklı yöntemli WB36 kaynağı 
başarılı bir kaynak olarak değerlendirilmiştir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada matriks olarak ETIAL141 (AlSi12Fe) 
alaşımı ve takviye elemanı olarak E sınıfı cam elyaf 
kullanılarak döküm yöntemi ile metal matriks kompozit 
(MMK) üretimi yapılmıştır. İlk olarak ön işlemlerle 
beraber dört adımda cam elyaflara akımsız bakır 
kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaplamanın SEM ve 
X-Ray incelemeleri yapılmıştır. Sonrasında elde edilen 
kaplanmış cam elyaflar iki farklı yöntem kullanılarak sıvı 
alüminyuma ilave edilmiştir. İlk yöntemde kaplanmış 
cam elyaflar potadaki sıvı alüminyum içerisine ilave 
edilerek karıştırılmıştır. Karışım kumdan yapılmış kalıba 
dökülmüştür. Diğer yöntemde ise karıştırma 
yapılmamış, sıvı alaşım ve cam elyaf kalıba eş zamanlı 
beslenmiştir. Kalıpta katılaşan metal matriksli döküm 
parçasının üzerinde mikroyapı incelemesi, X-ray ve 
bilgisayarlı tomografi görüntülemeleri yapılmıştır. Sonuç 
olarak cam elyafa yapılan bakır kaplama işleminin 
başarılı olduğu, fakat metal matriks üretim yönteminde 
cam elyafların alüminyum içerisine tam olarak homojen 
dağılmadığı belirlenmiştir. Bu duruma kaplama sonrası 
cam elyaflar arasında oluşan topaklanmanın 
(aglomerasyon) sebep olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: ETIAL141, Metal matriksli 

kompozit, Cam elyaf, Akımsız bakır kaplama 

 
Abstract 
 
In the present study, aluminum based Metal Matrix 
Composite (MMC) was produced with ETIAL141 
(AlSi12Fe) alloy as the matrix and E type glass fiber as 
the reinforcement of the composite. Firstly glass fibers 
were coated with electroless copper with four different 
steps including pre-treatments. SEM and X-Ray  
investigations were performed to determine the 
properties of the coating. Copper coated glass fibers 
were added to liquid aluminum by using two different 
ways. In the first way, coated glass fibers were added 
to crucible and stirred in liquid aluminum. In the other 
way, there was no stirring, coated glass fibers and 
liquid aluminium fed at the same time. Microstructure 
inspection and X-ray imaging was done on metal matrix 
part which was solidified in the mold. As a result, 
copper coating process on glass fiber was done 
successfully but the distribution of glass fibers in 
aluminum was not homogenous at metal matrix 
production method. The reason of this was the 

tendency of agglomeration at glass fibers after the 
coating process. 
 
Keywords: ETIAL141, Metal matrix composite, Glass 

fiber, Electroless copper coating 
 

1. Giriş 
 
Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden 
biridir ve günümüzde mühendislik yapılarında çelikten 
sonra en çok kullanılan metal konumuna gelmiştir. 
Düşük yoğunluk, yüksek korozyon direnci, dökülebilirlik 
ve işlenebilirlik gibi özellikleri bünyesinde barındıran 
alüminyum ve alaşımları, otomotiv ve uçak sanayi gibi 
önemli endüstrilerde kullanılmaktadır [1]. Kullanımı gün 
geçtikçe artan bu malzemelerde mekanik özelliklerin 
geliştirilmesi önemli bir hal almıştır. Mekanik ve dinamik 
uygulamalarda çeliğe alternatif olarak geliştirilmesi 
amaçlanan alüminyumun zamanla çeliğin yerine birçok 
uygulamada kullanılacağı öngörülmektedir. Kullanım 
alanı olarak sürekli bir gelişime ihtiyaç duyan 
endüstrilerde kendine böylesi önemli bir yer açan bu 
alaşımların mikro yapılarının ve buna bağlı olarak 
mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi bazlı birçok 
araştırma yapılmıştır [3, 6]. Alüminyum döküm 
alaşımlarının kalitesi; üretim öncesi aşamalardan, 
üretim esnasındaki parametrelerden ve son işlemlerden 
önemli ölçüde etkilenmektedir [7, 8]. 
 
Yaşadığımız bu yüzyılda daha rekabetçi olabilmek için 
en iyi kalitedeki malzemelerin daha ucuz fiyatlara 
ulaşılabilir olması gerekmektedir. Alüminyum, alaşımları 
ve metal matrisli kompozitler döküm prosesi, seri 
imalata ve istenilen özelliklerde parça üretimine imkân 
sağlayan bir üretim yöntemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yüksek kalitede malzeme cam elyaf, grafit, 
silikon karbür, alümina gibi yüksek dayanımlı seramik 
fazlarla iyileştirilerek elde edilebilir. Metal matris 
kompozit (MMK) olarak tanımlanan bu türden gelişmiş 
ürünler katkılar ile güçlendirilmemiş doğal haldeki 
ürünlere göre iyi birer alternatiftir. 
 
Metal içerisindeki kompozit, süreksiz, daha sert ve 
daha yüksek dayanım gösteren faz, takviye elemanı 
olarak adlandırılmaktadır [5]. Genelde takviye 
malzemesi olarak seramik malzemeler; oksitler (Al2O3-
alümina, SiO2-silisyum dioksit), nitritler (Si3N4-silika nitrit 
, AlN-alüminyum nitrit) ve karbürler (SiC-silisyum 
karbür, TiC-titanyum karbür) olabilir. Bunlardan başka 
karbon (C) ve silisyum (Si) gibi malzemeler de, takviye 
malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kompozit 
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içerisindeki takviye elemanı, sürekli lif, kırık lif, kedi 
bıyığı (whiskers), plaka veya düzensiz şekilli 
olabilmektedir. Takviye elemanının, yapı içerisindeki 
dağılımı, sistemin homojenliğini tayin eder. Bu 
homojenlik, malzemenin mekanik ve fiziki özelliklerini 
belirlemede önemli rol oynar [11]. 
 
Diğer faz ise temel malzeme olup, daha düşük rijitlik ve 
dayanım özellikleri gösterir ve matris olarak tanımlanır. 
Alüminyum, titanyum, magnezyum, bakır, nikel, süper 
alaşımlar (Ni ve Fe esaslı) uzun zamandır metal matris 
kompozitler için, matris fazı olarak kullanılmaktadır. 
Ağırlığın önemli bir faktör olduğu, taşıma, savunma ve 
uzay sanayisinde alüminyum en çok tercih edilen matris 
malzemesi olmaktadır. Piyasada yaygın olarak 
kullanılan metal matris kompozit sistemleri Tablo 1'de 
verilmiştir [11]. 
 

Tablo 1 Endüstride kullanılan Metal Matris Kompozit 
sistemleri 

 

Takviye Matrisler 

Boron lifi Al, Ti 

Grafit lifi Al, Mg, Cu 

Alümina lifi Al, Mg 

Silisyum Karbür lifi Al, Ti 

Silisyum Karbür kedi bıyığı Al, Mg 

Silisyum Karbür ve Alümina Parçacık Al, Mg, Ti 

 
MMK’lerin yerine kullanıldıkları metal ve diğer bazı 
malzemelere göre üstünlükleri bulunmaktadır. Yüksek 
elastik modüle sahiptirler. Yüksek mukavemet (çekme, 
basma, aşınma, sürünme ve kayma) gösterirler. 
Yüksek sıcaklıklarda çalışırlar. Metallerin süneklik ve 
tokluk, seramiklerin yüksek mukavemet ve yüksek 
modül özelliklerini birleştirirler. Tekrar üretilebilir 
mikroyapı ve özelliklere sahiptirler. Düşük yoğunluk 
değerleri verirler. Sıcaklık değişikliklerine veya termal 
şoka karşı düşük hassasiyet gösterirler. Yüzey 
dayanıklılığı düşüktür ve yüzey akışlarına karşı düşük 
hassasiyete sahiptirler. Yüksek elektrik ve termal 
iletkenlik özellikleri bulunmaktadır [2] 
 
Takviye tipine göre MMK’ler türlere ayrılmaktadır. 
Bunlar [2]; 
1- Dispersiyonla sertleştirilmiş 
2- Partikül takviyeli 
3- Kısa fiber, whisker (kedi bıyığı) 
4- Sürekli-süreksiz fiber takviyeli 
 
MMK’lerin üretiminde ara yüzey bağı mutlaka 
kurulmalıdır. Aksi halde ıslatılabilirlik fiber katkılı 
MMK’lerde sorun olmaktadır. MMK’lerde yüksek ara 
yüzey mukavemet için ıslatılabilirliği arttırmak, kimyasal 
etkileşimleri kontrol etmek, oksit oluşumunu en aza 
indirmek gerekmektedir. Islatılabilirlik sorunu kompozit 
üretmede mutlaka aşılmalı ve ara yüzey bağ 
mukavemeti sıvının yüzey gerilimini yenmelidir. Ara 
yüzey bağ mukavemetini belirleyen etkenler: fiber veya 
takviye elemanı türü, makriks türü ve matriks-fiber ara 
yüzey tabiatıdır. 

Matriks ve fiber arası bağı kuvvetlendirmek için 
fiberlerin kaplanması bağı arttırıcı etmenlerden birisidir. 
Diğerleri ise; matriks modifikasyonu ve C. takviye 
fazının ısıl işlemidir. 

Bu çalışmada matriks olarak ETIAL141 (AlSi12Fe) 
alaşımı ve takviye elemanı olarak bakır kaplı E sınıfı 

cam elyaf kullanılarak döküm yöntemi ile metal matriksli 
kompozit üretimi yapılmıştır.  

2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada Çizelge 2’deki ETIAL141 (AlSi12Fe) 
olarak verilmiş olan alaşım ile metal matriks kompozite 
takviye elemanı olarak cam elyaf kullanılıp dökümün 
üretilebilirliği incelenmiştir. Sülfürik asit, kalay klorür ve 
paladyum klorür çözeltileri kullanarak bir dizi ön işleme 
tabi tutulan cam elyafların yüzeyleri aktifleştirilmiştir. 
Aktifleşen cam elyaf yüzeyleri son olarak bakır sülfat (3 
g/l) ve sodyum hidroksit (10 M) kimyasallarının karışımı 
olan banyoda akımsız bir şekilde bakır kaplanmıştır 
[12]. Kaplanan elyaflar dökümde kullanılmak üzere 
yıkanıp kurutulmuştur. Elde edilen kaplanmış cam 
elyaflar iki farklı yöntem kullanılarak sıvı alüminyuma 
ilave edilmiştir. İlk yöntemde kaplanmış cam elyaflar 
potadaki sıvı alüminyum içerisine ilave edilerek 
karıştırılmıştır. Karışım kumdan yapılmış kalıba 
dökülmüştür. Diğer yöntemde ise karıştırma 
yapılmamış, sıvı alaşım ve cam elyaf kalıba eş zamanlı 
beslenmiştir. Kalıpta katılaşan metal matriksli döküm 
parçasının üzerinde mikro yapı incelemesi, X-ray 
görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi görüntülemesi 
yapılmıştır. 

 
Tablo 2 Çalışmada kullanılan ETIAL141 (AlSi12Fe) 

alaşımının kimyasal kompozisyonu 
 

Si Fe Cu Mn Zn Ti Al 

10,5-

13,5 

Maks 

1 

Maks 

0,1 

Maks 

0,55 

Maks 

0,15 

Maks 

0,15 
K 

 
Bakır kaplı cam elyaflar “Uyar Döküm, Bursa” 
firmasında üretilmiş olan kum kalıplarına dökülmüştür. 
 
Dökümün gerçekleştirildiği kum kalıp çizimi ve kokil 
kalıp görüntüsü Şekil 1’de görülmektedir. 
 
Kum kalıp ve kokil kalıptan üretilmiş olan bakır kaplı 
cam elyaf katkılı alüminyum matriks parçaları 
“ALCAST” firmasında X-RD ve C-T (Computer 
tomografi) görüntüleri alınmıştır. 

 
 

Şekil 1. (a) Kokil kalıp görüntüsü, (b) Kum kalıba ait 
çizim 

 
Kum kalıptan üretilmiş olan parçaların X-RD 
görüntülerinden çıkan sonuca göre cam elyafın 
görüntülendiği düşünülen bölgelerden kesitler alınmış 
ve bu bölgelerden çıkan parçalar (Şekil 2) bakalite 
alınarak optik mikroskop altında incelenmiştir. 
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Şekil 2. Kum kalıpta dökülmüş parçanın bakalit öncesi 

kesit görüntüsü 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
Cam elyafların bakır kaplanmış görüntüleri Şekil 3’te 
görülmektedir. Cam elyafa yapılan bakır kaplama 
işleminin başarılı olduğu yapılan X-ray ölçümleri ile 
anlaşılmaktadır. Şekil 4’te toz haldeki bakır kaplı cam 
elyaflar ve Şekil 5’te ise lif görünümündeki bakır kaplı 
cam elyafların X-ray görüntülemesine göre tamamen 
bakır ile kaplandığı ölçülmüştür. 
 
Bakır kaplanmış cam elyaflarına aynı zamanda SEM 
incelemeleri yapılmıştır. İnceleme sonunda bakır 
kaplamanın cam elyafları başarı ile kapladığı 
anlaşılmıştır. Şekil 6’da bakır kaplı cam elyaflara ait 
SEM görüntüleri verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Bakır kaplı cam elyaflar 
 

 
 

Şekil 4. Bakır kaplı toz haldeki cam elyafların X-ray 
ölçüm görüntüsü 

 

 
 

Şekil 5. Bakır kaplı lif görünümündeki cam elyafların X-
ray ölçüm görüntüsü 

 

 
Şekil 6. Bakır kaplı cam elyafların SEM görüntüsü 

 
C-T (computer tomografi) altında kokil kalıpta cam elyaf 
katkısı ile üretilmiş MMK parçanın tomografi görüntü 
sonuçları Şekil 7’de görülmektedir. Cam elyafların 
parçanın üst orta bölgesinde toplandığı, tam olarak 
homojen dağılmadığı görülmektedir. Çalışmada 
kullanılan AlSi12Fe alaşımının katılaşma morfolojisi ve 
bakır kaplı elyafların aglomera olduğu göz önüne 
alındığında tomografi sonuçlarının normal olduğu 
anlaşılmaktadır. Alaşım ötektik katılaşma morfolojisine 
sahiptir [10]  Kalıp kenarlarından başlayan katılaşma 
numunenin orta-üst bölgesinde sonlanmaktadır. Ötektik 
fazların karakterisitik özelliği de önündeki homojen 
dağılmayan ikinci fazları ya da oksitleri son katılaşma 
bölgesinde biriktirmektir [10]. Alaşımın kum kalıba 
dökümü öncesi veya sırasında ilave edilen elyaflar da 
numunenin son katılaşan bölgesinde yani orta-üst 
kısmında birikmiştir. Bu elde edilen sonuç, elyafların 
kaplama sonrası sıvı metale karıştırılabileceğini yani 
ıslanabilirlik özelliğinin iyileşeceğini göstermektedir. 
Fakat aglomera olma özelliği de bu karışımı homojenlik 
açısından olumsuz etkilemektedir. 
 

4. Sonuçlar 
 
Yapılan çalışmalar sonucunda;  
1- Cam elyafların bakır ile uygun koşullarda ve uygun 
kimyasal bileşimler kullanılarak kaplanabildiği 
görülmüştür. 
2- Yapılan kokil ve kum kalıp döküm çalışmalarında 
cam elyafların alaşım ile homojen karıştırılamadığı, 
metal matriks üretim yönteminde cam elyafların 
alüminyum içerisine homojen dağılmadığı görülmüştür. 
Bu duruma kaplama sonrası cam elyaflar arasında 
oluşan aglomerasyon eğiliminin neden olduğu tespit 
edilmiştir. 
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3- X-RD ve C-T (computer tomografi) görüntülemeler 
sonucunda yapılan incelemeler, cam elyafın alaşım ile 
karıştırılabileceğini göstermiştir. 

 
 

Şekil 7. Kokil kalıptan üretilen parça C-T görüntüsü 
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Özet 
 
Sıcak çalışma ortamlarında kullanılan sürünme direnci 
yüksek Cr-Mo çelikleri hem üretim aşamasında hem de 
kaynaklı birleştirmeler sırasında farklı süreçleri olan 
malzemelerdir. Fiyat-performans karşılaştırmasında iyi 
sonuçlar veren Cr-Mo çelikleri yüksek maliyetlerinden 
dolayı sadece uygun ortamlarda kullanılmaktadır. 
Yapısında bulunan alaşım elementlerinin etkisiyle 
karbon eşdeğerliği yüksek olan bu malzemelerin kaynak 
edilebilirlik dereceleri düşüktür. Bu malzemelerin 
benzerleri dışında diğer malzemeler ile kaynak edilmesi 
çok dikkat gerektiren imalat işlemleridir. Bu çerçevede 
çalışmamızda Cr-Mo çelikleri ile düşük karbonlu 
çeliklerin bir kaynak işlemi takip edilmiş ve mekanik 
değerleri incelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Cr-Mo çelikleri, farklı alaşım, 

kaynak, mekanik özellikler. 

 
Abstract 
 
Cr-Mo steels with high creep resistance used in hot work 
environments are materials that have different processes 
during both the production phase and welded joints. Cr-
Mo steels, which give good results in price-performance 
comparison, use only in suitable environments due to 
their high costs. These materials with high carbon 
equivalence due to the effect of alloying elements in their 
structure have low weldability. Welding of these 
materials with other materials other than the similar ones 
is very demanding manufacturing processes. In this 
context, a welding process of Cr-Mo steels and low 
carbon steels follow and their mechanical values 
examined. 
 
Keywords: Cr-Mo steels, dissimilar alloys, mechanical 

properties, welding. 
 

1. Giriş 
 
Termik santraller gibi sıcak ortam uygulamalarında 
sürünme direnci yüksek ve yüksek alaşımlı Cr-Mo 
çelikleri kullanılmaktadır. Kimyasal analizinde bulunan 
elementler ve üretim yöntemlerinin zorlukları sebebiyle 
maliyeti yüksek olan bu çelikler termik santral kazan 
borulama sistemleri için önemli malzemelerdir [1-3].  

Fiyat-performans açısından iyi sonuçlar veren bu 
malzemeler diğer dış ortam malzemeleri ile kaynak 
edilmesi gerektiğinde ciddi uzmanların yer aldığı ve 
önemli aşamaların gerçekleştiği bir süreçten geçerler. Bu 
çerçevede yüksek alaşımlı bu malzemelerin düşük 

karbonlu basit çeliklerle kaynaklanması zor ve dikkat 
gerektiren süreçlerdir [4-6].  

Çalışmamızda Cr-Mo çelikleri ile düşük karbonlu çelikler 
arasında yapılan bir kaynak işlemi takip edilmiş ve 
mekanik değerleri incelenmiştir. Tüm testler ilgili 
standartlar çerçevesinde yapılmış ve raporlanmıştır.  

Elektrik ark kaynak yöntemi ile uygulanan kaynak 
işleminde 15CrMo çeliği ile P265GH çeliği kaynak 
edilmiştir. Çekme, eğme, darbe çentik ve sertlik testi 
uygulanan numunelere makro yapı incelemesi de 
yapılmıştır.   

2. Malzeme ve Yöntemler 
 
Çalışmamızda 15CrMo kalite çelik ile P265GH kalite 
çelik 10 mm plaka halinde kullanılmış ve elektrik ark 
kaynağı ile kaynatılmıştır. Kaynak işlemi, 150mm x 300 
mm ebatlarındaki kaynak ağzı açılmış plakalara 
sertifikalı kaynakçılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 
ASME QW-405 standardında geçen 3G pozisyonunda 
aşağıdan yukarıya şeklinde yapılan kaynak işlemi toplam 
6 pasoda tamamlanmış ve son paso arkadan oyma 
şeklinde yapılmıştır. Her paso arasında temizlik el 
taşlama ile yapılmış ve pasolar arası geçiş sıcaklığı 
350C seviyelerinde takip edilmiştir. İlave metal olarak 
Ø2,5 mm E7018-1H4 kalite elektrot kullanılmış ve 
kaynak bütün parametrelerin kontrolü ile 
tamamlanmıştır. Kaynak işleminde kullanılan çelikler ve 
elektrotlar için kimyasal analizler Tablo 1’de verilmiştir. 
Kaynak ağzı detayı ve paso sıralaması Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Kaynak süresince kontrol altında tutulan 
parametreler ve ısı girdisi değerleri ise Tablo 2’de 
detaylandırılmıştır. Kaynaklanma birbirine benzer 
şartlarda 3 adet olarak gerçekleştirilmiş ve yüzeysel-
hacimsel temelde uygulanan tahribatsız muayene 
yöntemlerinden başarılı olarak geçenler mekanik 
incelemeye alınmıştır. 
 
Tablo 1. Kullanılan malzemeler için kimyasal analizler 
 

Ağırlıkça % C Si Mn P Cr Mo 

15CrMo 0,140 0,310 0,520 0,015 0,850 0,470 

P265GH 0,150 0,009 1,370 0,015 0,009 0,009 

E7018-1H4 0,065 0,402 0,946 0,015 0,038 0,007 
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Şekil 1. Kaynak ağzı detayı ve paso sıralaması 

 
Tablo 2. Kaynak uygulama parametreleri 

 

Paso 
Akım 
(A) 

Gerilim 
(V) 

Kaynak Hızı 
(mm/dk) (S) 

Isı 
Girdisi 

(kJ/mm) 

1 70 20 41 1,639 

2 95 20 48 1,901 

3 - 5 90 20 44 1,964 

6 95 22 45 2,229 

Isı Girdisi = (0,8 x A x V) / (S)   (EN ISO 1011-1) 

 
Kaynaklanma işlemi sonrasında malzemelerden talaşlı 
imalat yöntemleri ile çekme, eğme, darbe çentik ve 
sertlik testi numuneleri hazırlanmıştır. Ek olarak sertlik 
sonrası aynı numuneden makro görüntü alınmış ve paso 
sırası ile penetrasyon durumu incelenmiştir. 
 
Çekme testi ASME Sec. IX enine çekme deneyi 
detaylarına göre Şekil 2’de verilen numunelere ölçülerine 
bağlı kalarak Instron marka cihazda 5mm/dk hızında 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 
Şekil 2. Çekme numunesi ölçüleri 

 
Eğme testi için ASME Sec. IX standardı çerçevesinde 
Şekil 3’te verilen numune ve deney detaylarına göre test 
yapılmıştır. Kaynaklı malzemeden hazırlanan hem kapak 
hem de kök taraflarından 2’şer adet eğme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 180° ve “U” tipinde eğme sonucunda 
elde edilen eğimli bölgeler sıvı penetrasyon yöntemi ile 
incelenmiş ve çatlak başlangıcı kontrol edilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Eğme deneyi için numune ölçüleri ve eğme 

tipleri 

 
Çalışmamızda elde edilen numunelere EN ISO 9016 
standardına göre darbe çentik deneyi Charpy yöntemi ile 
uygulanmıştır. Deney esnasında Instron marka 300J 
anma değerine sahip cihaz kullanılmış ve deney 20°C 
sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Çentikli darbe 
numunelerinin hazırlandığı bölgeler Şekil 4’te 
gösterilmiştir. Her bölgeden 3 adet kırma işlemi yapılmış 
ve sonuçlar raporlanmıştır. 
 

 
Şekil 4. Darbe çentik deneyi için numune çıkarım 

noktaları ve numune ölçüleri 
 

Kaynaklı numunelerden elde edilen numuneler Qness 
marka sertlik cihazında Vickers tipi sertlik ölçümüne tabi 
tutulmuştur. 10 kg batma yükü ile yapılan test işleminde 
Şekil 5’te verilen hatlarda ölçüm yapılmıştır. EN ISO 
9015-1 standardına göre oda sıcaklığında 
gerçekleştirilen test her farklı bölgeden en az 3 ölçüm 
alınmış ve kaynak metali-ITAB erime çizgisinden ek 
olarak 3 ölçüm daha alınmıştır.  
 

 
Şekil 5. Sertlik deneyi için ölçüm çizgileri 

 
Son olarak kaynaklı numunelerden Şekil 1’de 
planlanan paso sırasının oluşumunu incelemek ve tam 
penetrasyon durumunu izlemek adına makro görüntü 
alınmıştır. Makro inceleme; yan kesitten çıkarılan 
numune üzerinden yüksek açılı stereo mikroskop ile 
alınmış görüntü üzerinden yapılmıştır. Yan kesitin 
klasik metalografik yöntemlerle hazırlanması 
sonrasında %5 Nital reaktifi dağlanması ile görüntü 
eldesi yapılmıştır. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Elektrik ark yöntemi ile farklı alaşımdaki iki çeliğin 
kaynaklanması ile elde edilen numuneler hacimsel ve 
yüzeysel olarak tahribatsız muayene işlemlerine tabi 
tutulmuş ve başarılı olmuşlardır. Yüzeysel olarak sıvı 
penetrasyon testi ve hacimsel inceleme için ise 
radyografik test yapılmıştır.  
Çekme testi sonucunda elde edilen değerler Tablo 3’te 
detaylı olarak verilmiştir. Verilere bakıldığında 15CrMo 
tarafından kopma gerçekleşmiş ve elde edilen verilen bu 
malzemenin sertifika değerlerinden yaklaşık %8 fazla 
çıkmıştır.  
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Tablo 3. Çekme testi sonuçları ve üretim sertifikası 
değerleri 
 

Numune 1 2 

Boyutlar 
(mm) 

9,10x24,97 9,06x24,95 

Maksimum Yük 
(N) 

122738 120108 

Çekme 
Dayanımı 

(Rm) (N/mm2) 
540 531 

Çekme 
Dayanımı 

(Rm) (N/mm2) 
Üretim 

Sertifikası 
Değeri 

501 503 

% uzama 17,6 18,8 

% uzama 
Üretim 

Sertifikası 
Değeri 

32,1 32 

 
Sertifika değerlerinde 501 Mpa çekme kuvveti gösteren 
15CrMo malzemesi kaynak sonrasında ITAB 
bölgesinden kopma yaşadığında değer ortalama 535 
Mpa değerlerini göstermiştir. İncelenen değerler 
sonrasında kopmanın gerçekleştiği malzemenin sertifika 
değerinden daha fazla çekme mukavemetinin sebebi; ısı 
tesiri ile bir nevi ısıl işleme maruz kalan ITAB bölgesinde 
tane incelmesinin bir sonucu olarak görülebilir. Yüzde 
uzama değeri ise üretim sertifikası değerlerine göre %32 
seviyelerinden %18 seviyelerine düştüğü görülmektedir. 
Bunun sebebi ise ITAB bölgesinin ısı karşısında 
sünekliğini kaybettiği ve gevrekleştiği olarak 
düşünülmektedir. Ek olarak “Kaynak Yöntem 
Şartnamesi” (PQR) standardı olan EN ISO 15614’e göre 
kopma yaşanan malzemenin çekme dayanımından 
düşük bir değer olmadığı için kaynaklı birleştirme 
geçerlidir [2, 5, 7, 8]. 
 
Eğme mukavemetinin çatlak oluşturma durumunu 
incelemek adına yapılan eğme testi sonucunda 
numuneler “U” tipini almıştır. Eğme bölgeleri gözle 
muayene ile uzman personel tarafından incelenmiş ve 
çatlak izlenmemiştir. Ek olarak eğme bölgelerine sıvı 
penetrasyon testi uygulanmış ve herhangi bir çatlak 
başlangıcı tespit edilmemiştir. Bu sonuçla malzeme PQR 
gerekliliklerini karşılayan bir kaynak olarak kabul 
edilmiştir. 
 
Üretilen kaynaklı numunelerin ani darbe karşısında 
kırılma tokluğu değerlerini ölçebilmek adına uygulanan 
darbe çentik testi sonucunda elde edilen veriler Tablo 
4’te verilmiştir. Değerler incelendiğinde sırasıyla 15CrMo 
ve P265GH malzemelerinin sertifika değerlerinde %35 
ve %19 değerinde düşüş yaşanmıştır. ITAB bölgesinde 
oluşan termal etkilerle tane incelmesi bilinen bir süreçtir. 
ITAB bölgesindeki farklı tane boyutu dizilimi sebebiyle 
kırılma tokluk seviyesi azalmıştır [3, 5, 9, 10].  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 4. Darbe çentik testi sonuçları 
 

Test 
No 

Malzeme 
Çentik 

Noktası 
Kırılma Enerjisi 

(Joule) 

1 

15CrMo ITAB 

97,03 

2 110,55 

3 110,65 

1 

Kaynak 

102,45 

2 104,45 

3 121,41 

1 

P265GH ITAB 

152,63 

2 178,55 

3 158,55 

 
Kaynaklı malzemelerin tüm bölgelerinde sertlik 
seviyesinin yüksek olması ani bir çatlak başlangıcına 
sebep olabilir. Bu sebeple malzemelere uygulanan 
sertlik testi sonuçları Şekil 6’da grafik şeklinde 
verilmiştir[2, 6].  
 

 
 

Şekil 6. Sertlik dağılımı 
 

ITAB bölgeleri ile kaynak metalinin sertlik dağılımları 
incelendiğinde PQR gereklilik standardında geçen en 
yüksek 350 HV değeri aşılmamış ve kaynak geçerli 
sayılmıştır. 
 
Bölgesel geçişleri ve planlanan paso sırasını incelemek 
adına uygulanan makro görüntüleme işleminden elde 
edilen resim Şekil 7’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7. Kaynak bölgesi makro görüntüsü 
 

Kaynak bölgesinden alınan makro görüntüde planlanan 
paso sıralaması ve tam nüfuziyet metali gözükmektedir. 
ITAB genişlikleri görülmekte ve kaynak metali 
genişliğinden daha dar olduğu için kaynak geçerli 
sayılmıştır [2, 3, 5, 6]. 
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4. Genel Sonuçlar 
 

1. İki farklı alaşımın elektrik ark kaynaklanması 
durumu geçerli hale gelmiştir.  

2. 15CrMo ve P265GH malzemeleri birbiri ile 
kaynak edildiklerinde kaynak sonrası mekanik 
değerleri PQR standartlarını karşılamaktadır. 

3. Kaynak sonrasında incelenen makro 
görüntüde ITAB genişliğinin kaynak 
metalinden daha dar olduğu ve dolayısıyla 
kaynak ısı girdisi seviyesinin yeterli olduğu 
görülmüştür. 
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Özet 
 
Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çeliğinin teğetsel 
silindirik taşlama yöntemi ile işlenmesinde kesici takımda 
meydana gelen titreşim değerleri incelenmiştir. Yapılan 
çalışmada kesme parametreleri olarak kesici takım devri, 
iş parçası devri, ilerleme miktarı ve talaş derinliği 
parametrelerinin farklı seviyeleri ile deneysel çalışmalar 
yapılmıştır. Deneysel tasarım için Taguchi metodu ve L18 
ortagonal dizin kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar ve 
ANOVA varyans analizi sonucunda parametrelerin titreşim 
üzerinde belirli etkilere sahip olduğu; ancak iş parçası devri 
parametresinin %35 oranında en etkili parametre olduğu 
belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Teğetsel silindirik taşlama, Titreşim, 

AISI 304  

 
Abstract 
 
In this study, vibration values of cutting tool in AISI 304 
stainless steel were investigated by tangential cylindrical 
grinding method. Experimental studies were carried out 
with different levels of cutting tool speed, workpiece 
turnover, feed amount and chip depth parameters as 
cutting parameters. Taguchi method and L18 orthogonal 
index were used for experimental design. Experimental 
studies and ANOVA variance analysis showed that the 
parameters had specific effects on vibration; however, it 
has been determined that the workpiece speed parameter 
is the most effective parameter with a rate of 35%. 

Keywords: Tangential cylindrical grinding, Vibration, AISI 

304 

1. Giriş 

Östenitik grubunda yer alan AISI 304 (EN 1.4301) 
paslanmaz çeliği dünya üzerinde en fazla kullanılan 
kaliteleri arasında yer almaktadır. AISI 304 östenitik 
paslanmaz çelikler, yüksek çekme mukavemeti ve 
korozyon direnci gibi özelliklerinden dolayı havacılık, tıp, 
nükleer, gıda ve savunma sanayisi gibi birçok alanda 
kullanılan malzemelerdir. Bu malzemelerin düşük ısı 
iletkenliği, sünek bir yapıya sahip olması ve işlenirken 
deformasyon sertleşmesi hızının yüksek olmasından 
dolayı talaş kaldırma işlenmeleri de zor olmaktadır [1]. 
Altan ve diğ. AISI 304 ve AISI 316 östenitik paslanmaz 
çeliklerin işlenebilirliğini değerlendirmek amacıyla 
kaplamasız tungsten karbür kesici takımlar kullanılarak 
tornalama deneyleri yapmışlardır. AISI 304 ve AISI 316 
çeliklerini takım aşınması, kesme kuvveti ve yüzey 
pürüzlülüğü açısından değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak 
AISI 316 çeliğinin işlenmesinde kesici takımın daha fazla 

aşındığı, yüksek kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü 
değerleri ve işlenebilirliğinin zor olduğunu belirtmişlerdir 
[2]. Düşük ısı iletkenliğine sahip olan bu malzeme talaşlı 
imalat esnasında meydana gelen ısının belirli bir kısmını 
talaş ile uzaklaştırırken büyük bir orandaki ısı ise kesici 
takım ve iş parçası üzerinde kalmaktadır. Bu sıcaklığa 
bağlı olarak oluşan yığıntı talaş iş parçası üzerinden talaş 
kaldırma işlemini zorlaştırmakta ve iş parçasının istenilen 
ölçü ve yüzey kalitesinde olmasını engellemektedir. İş 
parçalarından istenilen ölçü tamlığı ve yüzey pürüzlülüğü 
gibi özellikler genelde talaş kaldırma işleminin son 
adımlarından biri olan taşlama işlemidir. Taşlama işlemi 
kendi arasında çeşitli sınıflara ayrılır. Özellikle Silindirik 
taşlama işlemi bu sınıf içerisinde büyük bir önem arz 
etmektedir. Silindirik taşlama işleminde kullanılacak talaş 
kaldırma parametreleri dikkatli bir şekilde seçilmelidir. 
Kesici takım özellikleri, iş parçası malzemesi, kesici takım 
devri, iş parçası devri, talaş kalınlığı, ilerleme hızı gibi 
parametreler bu yöntem için kullanılacak kesme 
parametrelerinin başında gelmektedir [2]. Taşlama 
yönteminde kullanılan kesici taşlar tek bir parçadan değil 
de binlerce boyut ölçüsü değişen abrasif parçaların 
birbirine bağ malzemesi ile bağlanması sonucu meydana 
gelmektedir. Bu nedenden dolayı kesici takım görevini 
gören taş silindirik taşlama tezgahına bağlanmadan önce 
mutlaka taş dengeleme işlemi yapılarak bağlanmalıdır. 
Aksi taktirde tezgâhta titreşimin artması muhtemel bir 
sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Titreşim ise talaşlı 
imalat yöntemlerinde istenilmeyen bir durumdur. Oluşan 
titreşimler neticesinde takım tezgahlarda ciddi arızalar iş 
parçası yüzey kalitesinde ise kötüleşmeler meydana 
gelecektir [3]. Silindirik taşlama işleminde titreşimi 
meydana getiren mekanizmalar taş ile iş parçası 
arasındaki dinamik etkileşimlerinden dolayı ortaya çıkan 
dinamik kesme kuvvetleri kendiliğinden meydana gelen 
titreşimlere yol açmaktadır [4]. Hassui ve diğerleri titreşim 
ve akustik emisyon sensörleri kullanarak taş ömrünü 
belirlemek için çalışma yapmışlardır. Taşın aşınması veya 
körelmesi ile yüzey pürüzlülüğünün arttığını belirtmişlerdir. 
Titreşim sensörünün taş ömrünü belirlemesinde daha etkili 
olduğunu ifade etmişlerdir [5]. Liao ve Shiang dış silindirik 
taşlama işleminde yüzey kalitesine etki eden titreşimleri 
zaman alanı simülasyonu ile incelemişlerdir. Hem taşlama 
taşının eksantrikliğinin neden olduğu hem de kendi 
kendine uyarılan titreşimler modellemişlerdir. İş 
parçasından talaş kaldırma koşulları altında iş parçası ve 
taşlama taşı çevresi üzerinde lobların geliştiğini ifade 
etmişlerdir. Kesici takım ve iş parçası üzerinde lobların 
katlanarak büyüdüğünü belirtmişlerdir. Ayrıca iş 
parçasındaki boyutsal doğruluk titreşim kuvvetleri ile 
yakından alakalı olduğunu açıklamışlardır [6]. Widodo ve 
Suhardjono düzlem yüzey taşlama işleminde kesici takım 
hız oranı ve abrasif tane büyüklüğünün titreşim seviyesi ve 
yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 
Aşındırıcı tiplerin ve yüzey taşlama işlemleri 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

801

mailto:mehmet.altug@inönü.edu.tr
mailto:akgur@firat.edu.tr


 

parametrelerinin (hız oranı ve tane büyüklüğü) seçimi artan 
titreşim seviyesi ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkili 
olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, hız oranı arttıkça, 
titreşim seviyesinin daha küçük ve yüzey pürüzlülüğü ile 
orantılı olacağı kanısına varmışlardır. Aynı şekilde, daha 
ince tanecik boyutuyla, ortaya çıkan titreşim seviyesinin 
daha düşük ve buna bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü 
kalitesinin daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir [7].  

Mühendislik ve fen alanlarında yapılan deneysel 
çalışmaların dezavantajlarından biri uzun, pahalı, zahmetli 
ve çalışan kişi sayısının fazla olmasıdır. Bu dezavantajlı 
durumu avantalı duruma dönüştürmek için uzman kişiler 
genellikle Taguchi deney tasarım yöntemini 
kullanmaktadırlar. Bu yöntem deney tasarımında 
Ortagonal dizin kullanarak deney sayısını ciddi bir oranda 
azaltmaktadır. Deneylerde parametre ve seviyelerini eş 
zamanlı değişmesi ve eşit sayıda değişmesi güvenilirlik 
seviyesini artırmaktadır. Prabhu ve Vinayagam, AISI D3 
soğuk iş takım çeliğinin taşlama işleminde katkılı ve 
katkısız soğutma sıvılarının yüzey pürüzlülüğü ve mikro 
çatlaklar üzerindeki etkisini Taguchi yöntemi kullanarak 
araştırmışlardır. Varyans analizi ile sonuçların 
uygunluğunu belirlemişlerdir. Taşlama İşleminde nano-
akışkan ile karıştırılan karbon nanotüpün yüzey 
pürüzlülüğü ve mikro çatlaklar gibi yüzey özelliklerini 
iyileştirdiğini belirtmişlerdir [8]. Külekçi düzlem yüzey 
taşlama yöntemi ile AISI 1040 çeliğinin işlenmesinde 
optimum yüzey pürüzlülüğünü elde etmek için çalışmalar 
yapmıştır. Taguchi deney tasarım yöntemi kullanarak 
deneyleri gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak talaş derinliği ve 
kesici takım hızının yüzey pürüzlülüğü üzende önemli bir 
etkiye sahip olduğunu belirtmiştir [9]. 
Yapılan bu çalışmada AISI 304 östenitik paslanmaz çeliğin 
teğetsel silindirik taşlama yöntemi kullanılarak 
işlenmesinde kesme parametrelerinin kesici takımdaki 
oluşan titreşim değerine etkisi incelenmiştir. 

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada yeni bir taşlama yöntemi olan teğetsel 
silindirik taşlama yöntemi ile kesici takım üzerindeki 
titreşim değerleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar  VMC-
850 Johnford dik işleme merkezinde gerçekleştirilmiştir. İş 
parçasına kendi ekseni etrafında dönme hareketini 
sağlamak için elektrik motoru, kayış kasnak sistemi  ve üç 
ayaklı aynadan oluşan ayrıca tezgahtan bağımsız 
çalışabilen bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistem tezgâh 
tablasına bağlanarak tezgâh ile bir uyum içerisinde 
çalışmaktadır. İş parçasının kendi ekseni etrafında 
istenilen devirde dönme hareketini sağlaması için 
Micromaster 440 marka invertör kullanılmıştır. İş parçası 
ile kesici takım eksenleri birbirine dik olarak çalışmaktadır. 

İş parçası devir kontrolü ve titreşim değerleri Extech 
Instruments–461880 marka takometre ve titreşim ölçüm 
cihazı ile ölçülmüştür. Ayrıca iş parçası ekseni ile X 
ekseninin arasındaki paraleliğin sağlanması komperatör ile 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 1 de tasarlanan teğelsel silindirik 
taşlama yöntemi ve deneylere ait titreşim değerlerinin 
ölçümü gösterilmektedir.  
 

 
Şekil 1. Teğetsel silindirik taşlama düzeneği ve titreşim 
ölçümü [3] 

Teğetsel silindirik taşlama işlemi ile Ø 40x60 mm 
ölçülerinde AISI 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır. 
Deneysel çalışma için kullanılan bu malzemenin ilkel hali, 
puntasız taşlama işleminden sonra kullanıcıya 
iletildiğinden dolayı deneysel çalışmalardan önce 
yüzeyden herhangi bir talaş kaldırma işlemi yapılmamıştır.  
İş parçalarının bir ucuna torna tezgahında punta deliği 
açılmıştır. Iş parçasını şekil 1’de gösterildiği gibi bir 
taraftaftan ayna ile sabitlenirken diğer taraftan ise punta ile 
desteklenmiştir. İş parçası harici motordan aldığı güç ile 
deney şartlarına göre kendi ekseni etrafında dönme 
hareketi yaparken kesici takıma ise CNC tezgahı 
tarafından sağlanan güç ile kendi ekseni etrafında dönme 
işlemi yapmıştır. Kesici takım ile iş parçası eksenleri bir 
birine dik ama teğetsel olarak temas ettirildi. Kesici takım iş 
parçasına temas ettikten sonra talaş miktarı kadar Y 
ekseni yönünde hareket ettirilip X ekseni boyunca ise 
deney şartlarına uygun bir şekilde talaş kaldırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 

Teğetsel silindirik taşlama deneylerinin yapılmasında Üçer 
Zımpara Taşı San. ve Tic. Ltd. şirketinden temin edilen 44 
mm çapında SIOUX K-17 marka taşlama taşı 
kullanılmıştır. Teğetsel silindirik taşlama yöndeminde kesici 
takım üzerinde meydana gelen titreşimin belirlenmesi için 
uygun olan kesme paremetreleri ve bu parametrelere ait 
seviyeler Çizelge 1’de ifade edilmiştir.  

Çizelge 1 Deney parametreleri ve seviyeler 

Sembol Parametreler 
Seviyeler 

I II III 

A Eksenel İlerleme 2 7,9  

B İş Parçası Devri 100 200 300 

C Talaş Derinliği 0,002 0,005 0,01 

D Kesici Takım Devri 1250 1750 2250 

 
 
 

3. Deney Sonuçları ve Değerlendirme  

Taguchi L18 deney tasarımına göre yapılan ve  teğetsel 
silindirik taşlama yöntemine ile işlenmiş AISI 304 
paslanmaz çelik  deneyleri sonucunda elde edilen titreşim 
verileri Çizelge 2’de gösterilmiştir. Ayrıca deney 
sonuçlarına göre oluşturulan grafikler Şekil 2’de verilmiştir.   
 
 
 
 

Titreşim ölçüm probu 
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Çizelge 2 Taguchi L18 deney tasarımı ve sonuçlar  

 

 
Şekil 2. İşleme parametrelerinin titreşim üzerindeki etkisi 

Çizelge 2’ye bağlı olarak oluşturulan Şekil 2 incelendiğinde 
talaş derinliği ve ilerleme paremetlerinin artması ile 
titreşimin miktarının arttığı belirlenmiştir. Talaşlı üretim 
yöntemlerinin hemen hemen hepsinde zaman faktörü çok 
önemlidir. İşleme zamanını kısa tutabilmek için ilerleme ve 
talaş miktarı değerleri yüksek tutulmaktadır. Buda titreşim 
miktarını artıracağı için istenilen kalite ve ölçü tamlığında 
hatalara sebebiyet verecektir. Taşlama işlemi son üretim 
yöntemlerinden biri olduğu için bu iki parametre seviyesi 
ne kadar düşük olursa istenilen kalite ve doğruluk daha iyi 
olacaktır.  

Kesici takım devri ve iş parçası devri parametresinin 
artması ile titreşim miktarının azaldığı görülmektedir. 
Ancak bu her iki parametre seviyelerindeki sürekli artış 
miktarı titreşim miktarını daima düşüreceği anlamına 
gelmemektedir ve belirli bir değerden sonra ise kesici 
takım ve iş parçasında oluşan merkez kaç kuvvetlerinde 
artma meydana gelecektir ve mutlaka titreşim değerlerinin 
de artması beklenecektir [3]. 

AISI 304 paslanmaz çeliğin teğetsel silindirik taşlama 
yöntemi ile işlenmesinde elde edilen titreşim değerlerine 
karşılık gelen S/N oranları Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 
de verilen optimum değer “

a
” indisi ile gösterilmiştir. 

Titreşimin en küçük olması istendiğinden dolayı “En Küçük 
En İyi” performans karakteristiği seçilmiştir.  
 

Çizelge 3 Titreşim değerleri için her bir faktörün S/N oranı 

Sembol Parametreler 
Seviyeler 

I II III 

A Eksenel İlerleme -15,896
a
 

 
-18,488 

 
 

B İş Parçası Devri -18,364 -18,167 -15,044
a
 

C Talaş Derinliği -16,440
a
 -16,630 -18,505 

D Kesici Takım 

Devri 

-18,515 -17,455 -15,605
a
 

 
Teğetsel silindirik taşlama işleminde elde edilen sonuçlar 
MİNİTAB 17 paket programında “En Küçük En İyi” 
performans karakteristiğine göre işlem yapılmıştır. Şekil 
3’de verilen grafikte işleme parametrelerinin S/N oranı 
üzerindeki etkisi görülmektedir. Şekil 3’deki grafik 
incelendiğinde işleme parametrelerinin optimum seviyeleri, 
S/N oranlarının en yüksek olduğu seviyelerdir.  

 
Şekil 3. İşleme parametrelerinin S/N oranına etkisi 

Deneysel çalışmalar sonunda elde edilen veriler için son 
işlem basamağı olan varyans analizini yapıp hangi 
parametrenin işlem üzerinde ne kadarlık bir etkiye sahip 
olduğunu belirlemek gerekir. Çizelge 4’de elde edilen 
titreşim sonuçlarının ANOVA varyans analizi ile 
değerlendirilmesinde elde edilen veriler gösterilmiştir. 
Ayrıca işlem üzerinde parametrelerin etki oranları % olarak 
gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde ise bütün 
parametrelerin titreşim üzerinde belirli bir oranda etkili 
olduğu ancak en fazla etkinin iş parçası parametresinin 
olduğu belirtilmiştir.  

Çizelge 4 Titreşim değerlerinin Anova analiz sonuçları 
Sem. Ser. Der. Kar. Top. Var. F Değ. % Dağ. 

A 1 30,228 30,228 106,844 25,737 

B 2 41,617 20,808 73,549 35,282 

C 2 15,635 7,817 27,631 12,951 

D 2 26,041 13,02 46,022 21,895 

Hata 10 2,829 0,283  4,134 

Top.  116,352    

Sonuç olarak yapılan çalışma klasik silindirik taşlama 
yönteminin sağlamış olduğu bütün avantajları sağlamıştır. 
Ayrıca belirli bir şekle sahip olan kesici takım ile istenilen 
formdaki bir silindirik taşlama işlemini CAM programları ile 
kolayca yapılmasına imkân sağlamaktadır.  Kesici takım 
tıpkı bir freze çakısı gibi tezgâha kolayca bağlanmaktadır. 
Teğetsel silindirik taşlama için kullanılan taş ölçülerinin 
(çap ve taş kalınlığı) silindirik taşlama tezgahında 
kullanılan taş ölçülerinden çok küçüktür. Buda hem taşın 
patlaması sonucu doğacak olan iş kazalarını minimize 
eder hem de taş dengeleme işlemi gibi ek bir işleme 
gereksinim duymaz. 

 

D.N. 
Parametreler Sonuçlar 

A B C D Titreşim S/N 

1 2 10

0 

0,00

2 

125

0 

7,56 -17,570 

2 2 10

0 

0,00

5 

175

0 

6,41 -16,137 

3 2 10

0 

0,01 225

0 

6,69 -16,509 

4 2 20

0 

0,00

2 

125

0 

7,98 -18,040 

5 2 20

0 

0,00

5 

175

0 

6,98 -16,877 

6 2 20

0 

0,01 225

0 

6,88 -16,752 

7 2 30

0 

0,00

2 

175

0 

4,45 -12,967 

8 2 30

0 

0,00

5 

225

0 

3,87 -11,754 

9 2 30

0 

0,01 125

0 

6,65 -16,456 

10 7,9 10

0 

0,00

2 

225

0 

7,123 -17,053 

11 7,9 10

0 

0,00

5 

125

0 

11,02 -20,844 

12 7,9 10

0 

0,01 175

0 

12,69 -22,069 

13 7,9 20

0 

0,00

2 

175

0 

8,65 -18,740 

14 7,9 20

0 

0,00

5 

225

0 

7,32 -17,290 

15 7,9 20

0 

0,01 125

0 

11,62 -21,304 

16 7,9 30

0 

0,00

2 

225

0 

5,17 -14,270 

17 7,9 30

0 

0,00

5 

125

0 

6,98 -16,877 

18 7,9 30

0 

0,01 175

0 

7,89 -17,942 
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4. Sonuçlar 

Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çeliğinin teğetsel 
silindirik taşlama yöntemi ile işlenmesinde kesme 
paremetlerinin titreşim üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar S/N oranına dönüştürülerek optimum 
parametre seviyeleri belirlenmiştir. İşlem üzerinde 
parametrelerin etkisini belirlemek için ANOVA varyans 
analizi ile istatiksel değerlendirmeler yapılmıştır. 
  

 Eksenel ilerleme miktarının artması ile titreşim 
değerinin arttığı belirlenmiştir. Teğetsel silindirik 
Taşlama işleminde ilerlemenin daima en az 
değerlerde yapılacağı belirlenmiştir. 

 İş parçası devrinin artması ile optimum kesme 
şartları sağlanmıştır. Parametrenin en iyi seviyesi 
300 d/d ile üçüncü seviye olmuştur. 

 Artan talaş derinliği miktarına bağlı olarak kesme 
kuvvetlerinin değiştiği ve bu nedenle titreşim 
değerlerini de olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. 
Bu parametrede en uygun seviye birinci seviyedir. 

 Kesici takım devri parametresinin artması ile 
titreşim değerlerinde iyileşme söz konusu 
olmuştur. Bu değerlerden sonraki değerlerin artık 
merkez kaç kuvvetinde artma meydana getirecek 
ve titreşim değerlerini olumsuz etkilemesi 
beklenmektedir.  
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Özet 
 
Bu çalışmada ısıl işleme tabi tutulmuş soğuk iş takım 
çeliği Sverker 21'in tel erozyonda işlenebilirliği 
incelenmiştir. Östenitleme ve temperleme işlemlerinden 
sonra hem ticari numune hem de ısıl işlemli numene 
Taguchi L18 deney tasarımı kullanılarak Tel erozyonda 
işlenmiştir. Bu işleme neticesinde malzeme kaldırma 
oranı (MRR) değerleri hesaplanmış ve parametrelerin 
MRR üzerindeki etkileri için ANOVA analizi yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre Isıl işlemin ve diğer tel 
erozyon parametrelerinin MRR üzerinde oldukça etkili 
sonuçlar ortaya koydukları görülmüştür.     
 
Anahtar kelimeler: Isıl işlem, Tel erozyon, Sverker 21, 

Malzeme kaldırma oranı (MRR) 

 
Abstract 
 
In this study, the machinability of heat treated cold work 
tool steel Sverker 21 in Wire Electrical Discharge 
Machining (WEDM) was investigated. After 
austenitizing and tempering processes, both the 
commercial sample and the heat treated sample were 
processed using the Taguchi L18 experimental design. 
Material removal rate (MRR) values were calculated 
and ANOVA analysis was performed for the effect of 
parameters on MRR. According to the results, it was 
seen that heat treatment and other WEDM parameters 
showed very effective results on MRR. 
 
Keywords: Heat treated, WEDM, Sverker 21, Material 

removal rate (MRR) 
 

1. Giriş 
 
Alışılmamış imalat yöntemlerinden biri olan Tel Erozyon 
(Wire Electrical Discharge Machining, WEDM), 
medikalden otomotive, kalıpçılıktan imalat sanayine 
kadar oldukça geniş bir alanda kullanılmaktadır. Tel 
erezyon, malzemenin işlenmesinde  malzemenin 
sertliği ve geometri karmaşıklığı konusunda imalatçıya 
avantaj sağlamaktadır. Bu anlamda tel erozyon, 
Malzeme kaldırma oranı (Material removal rate, MRR) 
ve ölçü hassasiyeti gibi konularda da hassas ve etkili 
bir yöntemdir. Yapılan çalışmalar, tel erozyonun kesme 
parametrelerini, Taguchi, yapay sinir ağı (YSA), genetik 
algoritma (GA) gibi optimizasyon metotlarını kullanarak, 
ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra), kerf ve malzeme 
kaldırma oranı (MRR) gibi çıktıları optimize etmeye 
çalışmışlardır [1,2]. Mahapatra and Patnaik, 
çalışmalarında Taguchi deney tasarımını kullanarak 
MRR, Ra ve kerf gibi çıktıları tel erezyonda  incelemiş 
sonuçları genetik algoritma ile yeniden optimize 
etmişlerdir [3]. Altuğ, çalışmasında ısıl işlem 

uygulanmış Ti6Al4V malzemelerin değişen mikro 
yapılarını incelemiş ve tel erezyonda MRR'ın bu 
değişimden nasıl etkilendiğini ortaya koymuştur [4]. 
Yüksek aşınma direnci, yüksek tokluğa ve yüksek 
sertleştirilme kabiliyetine sahip Sverker 21 soğuk iş 
takım çeliği işlenebilirliği ve şekillendirilmesi kolay 
olduğundan imalatta kullanımı oldukça yaygındır [5,6]. 
Ikram ve diğ. çalışmalarında D2 takım çeliğini [7] 
Hasçalık ve Çaydaş, AISI D5 takım çeliğini [8] Tosun ve 
diğ., AISI 4140 çeliğini [9] Manjaiah ve diğ. D2 takım 
çeliğini tel erezyonda işlemiş kesme parametrelerinin  
MRR, yüzey pürüzlülüğü, ve kerf gibi karakteristiklerin 
üzerindeki etkilerini incelemişlerdir [10].  
 
Bu çalışmada ısıl işleme tabi tutulmuş soğuk iş takım 
çeliği Sverker 21 Östenitleme ve temperleme 
işlemlerinden sonra hem ticari numune hem de ısıl 
işlemli numene Tel erozyonda işlenmiştir. Bu işleme 
neticesinde malzeme kaldırma oranı (MRR) değerleri 
hesaplanmış ve parametrelerin MRR üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada kimyasal özellileri verilen (Çizelge 1) 
soğuk iş takım çeliklerinden Sverker 21 (AISI D2) 
kullanıldı. Malzemenin ısıl işlemi Protherm 442 fırında 
yapılmıştır. Östenitleme ve temperleme işlemi için ısıl 
işlem parametreleri Çizelge 2 de gösterilmiştir. 
 

Çizelge 1 Sverker 21'in kimyasal yapısı 
Element C Si Mn Cr Mo V 

% 1.55 0.3 0.4 11.8 0.8 0.8 

 

Çizelge 2 Sverker 21'in ısıl işlem koşulları 
Numune Isıl İşlem SÜreci 

1 Ticari numune 

2 

1080 °C ısıtıldı ve 30 dak bekleme işleminden sonra 

yağda soğutuldu + 540°C ısıtıldı  2 saat bekledikten 

sonra havada serbest bir şekilde soğumaya bırakıldı. 

 

Deneyler ONA AF 25 marka ve model tel erozyon 
tezgahında yapılmıştır (Şekil 1). Numune boyutları 
5x50x100 mm dir. L18 taguchi deney tasarımı için 
kullanılacak parametreler ve bu parametrelere ait 
seviyeler Çizelge 3 ifade edilmektedir. 
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Şekil 1. ONA AF 25 tel erozyon tezgahı ve deneyler 

 
Çizelge 3 Tel Erozyon parametreleri ve seviyeler 

 
MRR değerleri için öncelikle kerf değerlerinin ölçülmesi 
gerekmektedir. Kerf değerleri LAICA DM4000M model 
mikroskop ile ölçülmüştür. MRR ölçümleri için ise 
aşağıda belirtilen denklem 1 kullanılmıştır.  
 
MRR = k.h.ρ.Vc                                                         (1) 
 
Burada k;kerf, h;malzeme kalınlığı, ρ;malzeme 
yoğunluğu, Vc;Kesme hızını belirtmektedir.  
Deneyler neticesinde elde edilen Malzeme kaldırma 
oranı (MRR) değerleri ve Taguchi deney tasarımına 
göre S/N oranları Çizelge 4 de verilmiştir.   
 
Çizelge 4 Taguchi L18 deney tasarımı ve sonuçlar  

 

3. Tartışma 
 
Ticari numunede iri taneli poligonal MC veya MxCy tipi 
fazlar kümeleşmiş halde fazla dağınık olmayan 

şekildedir (Şekil 2). Ancak ısıl işlem sonrası resim 
incelendiğinde (Şekil 3), ısıl işlem esnasında östenit 
bölgesine çıkılması bir süre bekletilmesi ve sonrasında 
ise Ac3 sıcaklığına yakın bir noktaya tekrar ısıtılarak 
temperleme yapılması sonucu haddeleme ürününde 
görülen MC veya MxCy tipi fazların parçalanıp yapı 
içerisine homojen küçük taneli poligonal yapıda 
dağıldığı görülmektedir. Isıl işlem sonrası malzeme 
mikro yapısındaki değişimlerin sonucu olarak sertlik 
değerleri de değişmiştir.  
 

    
Şekil 2. Ticari Sverker 21 mikro yapı x200 

 

   
Şekil 3. Isıl işlem görmüş Sverker 21 mikro yapı x200 

 
Ticari numunenin sertliği 245 HV iken ısıl işlem sonrası 
sertlik 640 HV olarak ölçülmüştür (Şekil 4). 
 

 
Şekil 4. Malzeme sertlik değerleri 

 
Bu değişimlere bağlı olarak tel erozyonda kesme 
sonrası oluşan MRR değerleri ve S/N oranları Çizelge 4 
de verilmiştir. Ayrıca Minitab 17 de elde edilen grafik 
incelendiğinde (Şekil 5) parametrelerin MRR üzerideki 
etkileri görülmektedir. Burada ısıl işlem görmüş 
numunede MRR değerleri ticari numuneye göre önemli 
ölçüde yüksek çıkmıştır. Bu farklılığın temel nedeni 
numunelerin ısıl işlem sonrası mikroyapıda, 
mikrosertlikte ve iletkenlik değerlerinin meydana gelen 
değişimler ile açıklanabilir. Sonuçlar, ısıl işlemle mikro 
yapı, mikro sertlik ve iletken değişimi neticesinde MRR, 

Sembol Parametreler 
Seviyeler 

I II III 

A  Numune 1(A) 2(B)  

B  İki ark arası süre 40 60 80 

C  Voltaj 12 18 24 

D Sıvı basıncı (bar) 12 18 24 

E Tel gerginliği (g) 8 12 16 

F Tel iler. hızı (m/min) 4 6 8 

DN 
Parametreler Sonuçlar 

A B  C D E  F MRR  S/N 

1 1 40 12 12 8 4 4,111 12,279 

2 1 40 18 18 12 6 5,6 14,964 

3 1 40 24 24 16 8 5,267 14,431 

4 1 60 12 12 12 6 4,838 13,693 

5 1 60 18 18 16 8 6,402 16,126 

6 1 60 24 24 8 4 6,039 15,619 

7 1 80 12 18 8 8 6,13 15,749 

8 1 80 18 24 12 4 5,957 15,501 

9 1 80 24 12 16 6 7,719 17,751 

10 2 40 12 24 16 6 4,713 13,466 

11 2 40 18 12 8 8 6,261 15,933 

12 2 40 24 18 12 4 6,942 16,830 

13 2 60 12 18 16 4 4,854 13,722 

14 2 60 18 24 8 6 7,317 17,287 

15 2 60 24 12 12 8 8,448 18,535 

16 2 80 12 24 12 8 6,26 15,931 

17 2 80 18 12 16 4 6,95 16,840 

18 2 80 24 18 8 6 9,818 19,840 
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kerf ve Ra değerlerinin değişimi ile ilgili olarak 
literatürdeki bazı çalışmalarla uyum göstermektedir [4]. 
Benzer şekilde İki ark arası süre ve Voltaj seviyeleri 
arttıkça MRR değerleri de artmıştır. Ancak yalıtkan sıvı 
basıncı ve tel gerginliği parametrelerinin artmasıyla 
MRR değerlerinde genel bir düşüş sözkonusudur. Tel 
hızı üçüncü seviyesinde bir düşme göstermiş olsa bile 
genel anlamda MRR değerlerinde bir artış görülmüştür. 
Tel erezyon parametrelerinin de MRR üzerindeki 
etkilerinin sonuçları benzer çalışmalarla uyumluluk 
göstermektedir [4,7].   
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5,5

16128 864

Numuneler İki ark arası süre Voltaj

Sıvı basıncı Tel gerginliği Tel ilerleme hızı

Parametrelerin etki grafikleri

 
Şekil 5. Parametrelerin MRR üzerindeki etki grafikleri 

 
Deneysel çalışma sonucunda elde edilen verilere göre 
oluşan ANOVA değerleri Çizelge 5 de verilmiştir. 
Çizelgeye göre MRR değerleri üzerinde ısıl işlem 
görmüş numune ve ticari numunenin etkisi %13,45 dir. 
İki ark arası sürenin MRR üzerindeki etkisi %25,18 ve 
en etkili parametre olarak voltaj %46,69 oranında etki 
göstermiştir.    
 
Çizelge 5 ANOVA değerleri 

Parametreler SD SS Varyans F  (%) 

Numune 1 8,36 8,364 80,395 13,45 

Iki ark arası 

süresi 

2 15,67 7,835 75,308 25,18 

Voltaj 2 28,88 14,438 138,77
7 

46,69 

Sıvı basıncı 2 2,09 1,045 10,045 3,06 

Tel gerginliği 2 1,69 0,844 8,116 2,41 

Tel Hızı 2 4,09 2,046 19,669 6,33 

Hata 6 0,62 0,104  2,88 

Toplam 61,40 

 

  100 

 

4. Sonuçlar  

Bu çalışmada ısıl işleme tabi tutulmuş soğuk iş takım 
çeliği Sverker 21'in tel erozyonda işlenebilirliği 
incelenmiştir. Östenitleme ve temperleme işlemlerinden 
sonra hem ticari numune hem de ısıl işlemli numene 
Tel erozyonda işlenmiştir. İşleme sonrası elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 
 

 Sverker 21 soğuk iş takım çeliğine ısıl işlem 
uygulanması mikroyapı, mikro sertlik ve 
iletkenlik değerlerinde değişimler meydana 
gelmiştir.  

 Isıl işlem sonrası mikro yapısı iri taneli yapıdan 
küçük taneli poligonal yapıya dönüştüğü 
görülmektedir.  

 Ticari numunenin sertliği 245 HV iken ısıl işlem 
sonrası sertlik 640 HV olarak ölçülmüştür.  

 Bu değişimler Tel erozyonda kesme 
performansını etkilemiş dolayısıyla MRR 
sonuçlarında farklılıklar ortaya çıkmıştır.  

 MRR üzerinde etkili parametreler %46,69 ile 
Voltaj, %25,18 ile iki ark arası süre ve %13,45 
ile ısıl işlemli ve ticari numune olmuştur.  

 En yüksek MRR sonuçları genel anlamda ısıl 
işlemli numune de ölçülmüştür.      
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Özet 
 
Çalışmada, Buldan (Denizli) ilçesinde bulunan feldspat 
yatağının jeolojik özelliklerinin belirlenmesi ve 
mineralojik-petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin 
ortaya konması amaçlanmıştır. İnceleme alanındaki 
feldspat ocak aynası boyunca düşey yönde alınan 
örnekler üzerinde polarizan mikroskop, x-ışınları 
difraktometresi (XRD), taramalı elektron mikroskop 
(SEM) ve majör element kimyasal analizleri yapılarak 
feldspatların seramik sektöründe kullanımını etkileyen 
mineralojik-petrografik, ve jeokimyasal özelliklerinin 
belirlenmesi hedeflenmiştir.  
 
Çine Grubu’nun Prekambriyen yaşlı gnayslardan 
itibaren işletilen feldispat yatağında 7 değişik seviye 
gözlenmiş olup, bunlar; (1): Yeşil renkli ayrışmış 
feldspat, (2): Beyaz renkli ayrışmış feldspat, (3): Yeşil 
renkli ayrışmış biyotitşist bandı, (4): Biyotit içerikli 
ayrışmış feldspat, (5): Kahve renkli biyotitşist bandı, (6): 
Açık sarı renkli demir içerikli feldspat ve (7): Açık sarı-
krem renkli feldspat şeklindedir. Mineralojik-petrografik 
incelemelerde örneklerin kuvars, plajiyoklas, K-feldspat, 
biyotit, klorit ve opak minerallerden oluştuğu ve ocağın 
üst seviyelerinde feldspat minerallerinin ayrışarak 
simektit ve kaolinit minerallerine dönüştüğü 
belirlenmiştir. Mineralojik-petrografik ve jeokimyasal 
çalışmalar feldspatların albit türünde olduğunu ortaya 
koymuştur. Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre 
inceleme alanındaki gnaysların seramik sektörü için III. 
Sınıf feldspat hammaddesi içerdiği sonucuna varılmıştır 
 
Anahtar kelimeler: Feldspat, Petrografi, Seramik, 

Buldan, Denizli 

 
Abstract 
 
The aim of this study is to determine of the geological 
properties and to investigate of mineralogical-
petrographical and geochemical properties of feldspar 
deposit located in Buldan (Denizli) province. Polarizing 
light microscope, X-ray diffraction (XRD), scanning 
electron microscope (SEM) and major element 
chemical analyses have been done on samples from 
the vertical direction along the deposit to investigate the 
mineralogical-petrographical and geochemical 
properties which affects the usage of feldspar in the 
ceramic industry.  
 
The 7 feldspar levels were distinguished in the deposit 
as: (1): Green colored altered feldspar, (2): White 
colored altered feldspar, (3): Green colored altered 

biotite-schist band, (4) Altered biotite containing 
feldspar, (5): Brown colored biotite-schist band (6): Pale 
yellow, iron containing feldspar (7): Light yellow-cream 
colored feldspar. It is determined that feldspar samples 
consist of quartz, plagioclase, K-feldspar, biotite, 
chlorite and opaque minerals and that feldspars at the 
upper levels of the deposit altered to kaolinite and 
smectites in the mineralogical-petrographic 
investigations. The mineralogical-petrological and 
geochemical studies have revealed that the type of 
feldspar is albite. According to the results of 
geochemical analysis the gneisses in the investigated 
area contain third class feldspar for ceramic industry. 

Keywords: Feldspar, Petrography, Ceramic, 
Buldan, Denizli 
 

1. Giriş 
 
Yerkabuğunun %60-65’ini oluşturan feldspatlar, yapıları 
ve özellikleri birbirine oldukça benzeyen, susuz alümina 
silikatlardır. Bu mineraller, endüstride kullanım alanı 
bulabilen ve ‘Endüstriyel Hammadde’ olarak 
adlandırılan, kilden kuvarsa kadar birçok minerali 
içermektedir. Feldspat mineralleri kimyasal bileşim ve 
yapıları açısından plajiyoklaz feldspatlar ve alkali 
feldspatlar olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Albit(NaAlSi3O8), ortoklaz/mikroklin (KAlSİ3O8) ve 
Anortit (CaAl2Si2O8) olmak üzere bileşimindeki Na, K 
veya Ca’a bağlı olarak adlandırılan bu üç farklı mineral, 
feldspat grubunun en önemli mineralleridir. Feldspatlar; 
cam ve seramik endüstrisinde büyük bir hammadde 
kaynağı olup; kaynak elektrotları üretiminde, boya ve 
plastik sanayilerinde de kullanım alanlarına sahiptir. 
 
Bu çalışmada, Buldan (Denizli) ilçesinin 8km 
güneybatısında bulunan feldispatların seramik 
hammaddesi olarak kullanımında etkili olan mineralojik-
petrografik ve jeokimyasal özelliklerinin ortaya konması 
amaçlanmıştır. 
  

2. İnceleme Alanının Jeolojisi ve 
Örnekleme 
 
bulunmaktadır.  Çine Grubu’nun Prekambriyen yaşlı 
çekirdek kayaları olan gnayslar ile şist, kuvarsit ve 
mermerlerden meydana gelen örtü kayaları bölgedeki 
metamorfikleri oluşmaktadır. Temel kayaçların üzerine 
uyumsuzlukla Neojen yaşlı Denizli havzası çökelleri 
gelmiştir [1;2]. [3] tarafından Pliyosen yaşlı olarak 
verilen Denizli havza dolgusu çökellerini inceleme 
alanında Asartepe formasyonu temsil etmektedir.  
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Buldan feldspat yatağı Çine Grubunu oluşturan 
gnayslar içindeki ekonomik öneme sahip feldspat 
seviyelerinden itibaren işletilmektedir. Gnayslar, başlıca 
kuvars, feldspat ve mika minerallerinden meydana 
gelmekte ve yer yer de hornblend, klorit, granat, 
sillimanit ve epidot gibi mineralleri de içermektedir. 
İnceleme alanında birimin rengi, içerdiği mika türü ve 
miktarına bağlı olarak değişim sunmakta olup, 
genellikle kirli beyazdan grimsi renge doğru değişim 
göstermektedir. Genellikle bantlı gnays görünümünde 
olan birim, K75D/30GD konumlu foliasyon düzlemlerine 
sahiptir. Feldspat ocağında, toplam kalınlığı 20m olan 
ve foliasyon düzlemleriyle uyumlu değişik seviyeler 
gözlenmiş olup, bu seviyeler; (1): Yeşil renkli ayrışmış 
feldspat, (2): Yeşil renkli ayrışmış feldspat, (3): Yeşil 
renkli ayrışmış biyotitşist bandı, (4): Biyotit içerikli 
ayrışmış feldspat, (5): Kahve renkli biyotitşist bandı, (6): 
Açık sarı renkli demir içerikli feldspat ve (7): Açık sarı-
krem renkli feldspat şeklindedir. Söz konusu seviyeleri 
karakterize edecek şekilde feldispat ocak yüzeyinden 7 
adet örnek alınmıştır.  
 

3. Yöntem 
 
Feldispat ocağından alınan örneklerin mineralojik-
petrografik özelliklerinin belirlenmesi için örneklere 
polarizan mikroskop, x-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı 
elektron mikroskop analizleri yapılmıştır. XRD ve 
kimyasal analizler -90µm boyutuna öğütülmüş örnekler 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Polarizan mikroskop 
analizleri için deney numunelerinden ince kesit 
örnekleri hazırlanmıştır. Analizler Leica DM2500P 
model görüntü analiz sistemli polarizan mikroskopta 
gerçekleştirilmiştir. XRD analizleri A.K.Ü Teknoloji 
Uygulama Araştırma Merkezi (TUAM)’nde Shimadzu 
XRD-6000 model X-ışını difraktometre cihazı (Ni filtreli, 
CuKα radyasyonlu) kullanılarak yapılmıştır. XRD verileri 
kullanılarak örneklerdeki mineral bollukları [4] Chung 
(1974) tarafından geliştirilen yarı kantitatif ve 
standartsız yönteme göre belirlenmiştir. SEM 
incelemeleri için ince karbon filmle kaplaması yapılan 
örneklerin, A.K.Ü. Teknoloji Uygulama Araştırma 
Merkezi (AKÜ-TUAM)’ndeki LEO VP-1431 model 
taramalı elektron mikroskobunda tanımlamaları 
yapılmıştır Feldspatların Jeokimyasal bileşimin 

belirlenmesi için örneklerin majör oksit tayini ACME 
(Kanada) Laborutarında ICP Cihazı ile yaptırılmıştır. 
 
 

4. Bulgular 
 
4.1. Mineralojik ve Petrografik İncelemeler 

 
Polarizan mikroskop incelemelerinde genellikle 
porfiroblastik doku sunan örneklerin kuvars, plajiyoklas, 
K-feldspat, biyotit, klorit ve opak minerallerden oluştuğu 
belirlenmiştir. Kayacın makro görünümüyle uyumlu bir 
şekilde kuvars, plajioklas ve K-feldspatlardan oluşan 
açık renkli minerallerle ince levhalar şeklinde biyotit 
mineralleri ardalanma sunmaktadır. 
 
SEM çalışmalarında, feldspat örneklerinin başlıca 
feldspat, kuvars ve mika meydana geldiği gözlenmiştir. 
Feldspatlar özşekilli ve yarı özşekilli kristaller halinde 
bulunmakta olup, ocağın üst bölümlerine ait örneklerde 
feldspat minerallerinin ayrışarak simektit ve kaolinit 
minerallerine dönüştüğü belirlenmiştir. Feldspat 
kristalleri üzerinde yapılan mikrokimyasal analiz (EDX) 
çalışmalarında Na2O oranının %6.14 ile 15.51 arasında 
değişmesi ve aynı zamanda K2O oranının oldukça 
düşük olması (%0.23-0,83) feldspat minerallerinin albit 
türünde olduğunu desteklemektedir.  
 
XRD incelemeleri kayaçlardaki en önemli minerallerin 
feldspat, kuvars ve mika olduğunu göstermiştir. Ayrıca 
örnekler smektit, klorit ve kaolinit mineralleri 
içermektedir. Ocağın değişik seviyelerindeki feldspat 
oranları ayrışmış biyotit şist bandı dışında %25 ile 55 
arasında değiştiği belirlenmiştir. Örneklerdeki diğer 
önemli kayaç yapıcı mineral olan kuvars oranı da %14 
ile 45 arasında değişim sunmaktadır. Biyotit mineral 
oranı feldspat seviyelerinde %1 ile 20 arasında olup, bu 
mineral en yüksek orana ayrışmış biyotit şist bandı 
seviyesinde ulaşmıştır. Kayaçlardaki simektit, klorit ve 
kaolinit gibi alterasyon minerallerinin toplam miktarı 
%10 ile 68 arasında olduğu tespit edilmiş olup, bu 
minerallerin en yüksek oranları 3 ve 5 nolu biyotitşist 
bandlarında gözlenmiştir (Çizelge 1). 

 
Çizelge 1. Örneklerin Yarıkantitatif XRD Analiz Sonuçları. 

Örnek Kodu Sme Bt Chl Kln Fsp O-Cr Qz Cal Dol Hem 

HB1 10 1 0 6 48 5 27 3 0 0 

HB2 10 10 0 5 25 0 45 0 0 5 

HB3 18 20 10 30 5 1 15 1 0 0 

HB4 10 10 0 10 35 1 30 0 4 0 

HB5 30 5 30 8 55 5 20 0 2 0 

HB6 5 5 0 8 55 5 20 0 0 0 

HB7 10 8 0 10 50 10 14 0 3 0 

Not: (Sme): Smektit, (Bt): Biyotit, (Chl): Klorit, (Kln): Kaolinit, (Fsp): Feldispat, (O-Cr): Opal-CT/Kristobalit, (Qz): 
Kuvars, (Cal): Kalsit, (Dol): Dolomit ve (Hem): Hematit. 
 
 
4.2. Jeokimyasal İncelemeler 

 
Çalışmada kullanılan örneklerin kökeninin belirlenmesi, 
kimyasal olarak adlamasının yapılması ve seramik 
sektöründe kullanılabilirliğinin belirlenmesi açısından 
örneklerin majör oksit ve iz elemen analizleri 
yapılmıştır. Gnays türündeki metamorfik kayaçlar 
sedimanter veya magmatik kayaçların metamorfizması 
sonucu oluşabilmektedir. Kökeni magmatik olan 

kayaçlar, ortognays; kökeni sedimanter olan kayaçlar 
ise paragnays olarak tanımlanmaktadır. Örneklerin 
kimyasal analiz sonuçları bu kayaçların köken 
kayaçlarının magmatik olduğu ve granitik bileşimli 
kayaçların metamorfizma geçirmesi sonucu oluştuğunu 
göstermiş olup, bu sonuçlar aynı bölgede yapılan 
önceki çalışmalarla benzerlikler sunmaktadır [5]. 
 
Feldspat hammaddesi olarak kullanılan gnayslarda 
bileşimdeki Na2O ve K2O gibi toplam alkali miktarı 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Fe2O3 ve TiO2 gibi 
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renk verici oksitlerle CaO ve MgO gibi bileşenlerin 
hammadde içinde düşük oranlarda olması 
istenmektedir. Ayrıca ocağın üst bölümlerinden alta 
doğru toplam Na2O ve K2O miktarının dereceli olarak 
arttığı; buna karşın Fe2O3, TiO2, CaO ve MgO 
oranlarının ise dereceli olarak azaldığı görülmüş olup, 
bu durum bölgedeki feldspatlardaki yüzeysel koşulların 
etkisini göstermektedir. Kimyasal bileşimlerine göre 
feldspatların sınıflandırılması Çizelge 2’de verilmiştir. 
Çalışma örneklerinin toplam Na2O ve K2O miktarları 
%5.74-8.57;  Fe2O3 %0,30-1,07; ve TiO2 %0,15-0,24; 
CaO %0,50-1,10 ve MgO ise %0,32-1,48 arasında 
değişim sunduğu gözlenmiştir. Buna göre kimyasal 
analiz sonuçları incelendiğinde, Buldan bölgesindeki 
gnaysların III. Sınıf feldspat hammaddesi içeriği 
sonucuna varılmıştır [6]. Ayrıca örneklerdeki Na2O 
miktarının K2O’e göre yüksek oranda olması 
gnayslardaki feldspatların albit türünde olduğunu 
göstermiştir. 

 
Çizelge 2. Kimyasal Bileşimlerine Göre Feldspatların 
Sınıflandırılması [6]. 

 
 
5. Sonuçlar 
 
Feldspat ocağında, toplam kalınlığı 20m olan ve 
foliasyon düzlemleriyle uyumlu olarak 7 değişik seviye 
gözlenmiş olup, bunlar; (1): Yeşil renkli ayrışmış 
feldspat, (2): Beyaz renkli ayrışmış feldspat, (3): Yeşil 
renkli ayrışmış biyotitşist bandı, (4): Biyotit içerikli 
ayrışmış feldspat, (5): Kahve renkli biyotitşist bandı, (6): 
Açık sarı renkli demir içerikli feldspat ve (7): Açık sarı-
krem renkli feldspat şeklindedir. 
 
Polarizan mikroskop incelemelerinde genellikle 
porfiroblastik doku sunan örneklerin kuvars, plajiyoklas, 
K-feldspat, biyotit, klorit ve opak minerallerden oluştuğu 
belirlenmiştir. XRD ve SEM çalışmalarında örneklerin 
başlıca feldspat, kuvars ve mika meydana geldiği 
gözlenmiştir. Ocağın üst bölümlerine ait örneklerde 
feldspat minerallerinin ayrışarak simektit ve kaolinit 
minerallerine dönüştüğü belirlenmiştir. Feldspat 
kristalleri üzerinde yapılan mikrokimyasal analiz (EDX) 
çalışmalarında Na2O oranının %6.14 ile 15.51 arasında 
değişmesi ve aynı zamanda K2O oranının oldukça 

düşük olması (%0.23-0,83) feldspat minerallerinin albit 
türünde olduğunu desteklemektedir. XRD 
çalışmalarında ocağın değişik seviyelerindeki feldspat 
oranlarının %25 ile 55 arasında değiştiği ortaya 
konmuştur. 
 
Kimyasal analiz sonuçları feldspatları içeren gnaysların 
köken kayaçlarının magmatik olduğu ve granitik 
bileşimli kayaçların metamorfizma geçirmesi sonucu 
oluştuğunu göstermiştir. Ocağın üst bölümlerinden alta 
doğru toplam Na2O ve K2O miktarının dereceli olarak 
arttığı; buna karşın Fe2O3, TiO2, CaO ve MgO 
oranlarının ise dereceli olarak azaldığı görülmüş olup, 
bu durum bölgedeki feldspatlardaki yüzeysel koşulların 
etkisini göstermektedir. Na2O, K2O, Fe2O3, TiO2, CaO 
ve MgO gibi bileşenlerin miktarlarına göre Buldan 
bölgesindeki gnaysların III. Sınıf feldspat hammaddesi 
içerdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca örneklerdeki Na2O 
miktarının K2O’e göre yüksek oranda olması 
gnayslardaki feldspatların albit türünde olduğunu 
göstermiştir. 
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Özet 
 
Tabakalı silikatler grubuna dâhil magnezyum 
hidrosilikatten oluşan doğal bir kil minerali olan 
sepiyolit; yüksek yüzey alanı, lifsi dokusu, porozitesi, 
kristal yapısı, kompozisyonu, yüzey aktivitesi, düşük 
derişimlerde yüksek viskozitesi vs. gibi teknolojik 
uygulamalara temel teşkil etmektedir. Ayrıca sorptif, 
katalitik ve reolojik özelliklerinden dolayı da birçok 
kullanım alanına sahip bulunmaktadır. Bu çalışmada 

yüksek miktarda sanayi sepiyoliti (- sepiyolit) içeren kil 
minerali kullanılarak özlü elektrod oluşturulmuştur. Elde 
edilmiş olan özlü elektrod ile düşük alaşımlı çelik 
malzemeler elektrik ark kaynak yöntemi ile birleştirilmiş 

ve -sepiyolitin kaynak metali üzerine etkisi 
araştırılmıştır. Deneysel olarak, kaynak dikişinin makro 
ve mikro yapı incelemesi yapılmış olup ayrıca kaynak 
bölgesi sertlik değerlerindeki değişimler belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Sepiyolit, Özlü elektrod, Ark 

kaynağı 
 

Abstract 
 
Sepiolite is natural clay mineral which belongs to a 
group of a layered silicates based on magnesium 
hydrosilicate. It is used in numerous areas due to its 
high surface area, fibrous structure, porosity, crystal 
morphology and composition, surface activity, 
production of stable suspensions of high viscosity at 
low concentrations. These properties provide the basis 
for a variety of catalytical, sorptive and rheological 
application In this study, a core electrode was formed 
by using industry sepiolite called layered sepiolite. The 
low alloy steel materials are welded with the electric arc 
welding by cored electrode and the effect of sepiolite on 
the weld metal was investigated. Experimentally, the 
geometry of the weld seam, macro and microstructure 
were examined and the changes in the weld zone 
hardness values were determined. 
 
Keywords: Sepiolite, flux-cored wire, Arc Welding 

 

1. Giriş 
 
Sepiyolit kili tabakalı silikatler grubunda yer alan sulu 
magnezyum silikat bileşenli doğal bir kil mineralidir. 
Yapısal formülü, (Si12) (Mg8) O30 (OH)4 (OH2)4 8H2O 
'dur. Genelde beyaz ve krem renkli olan sepiyolit, 
doğada saf olarak rastlanmasına karşın genellikle 
safsızlık olarak diğer kil ve kil dışı mineralleri içerir. Sarı 

ve kahverengi tonlarından esmer tonlara kadar 
değişkenlik gösteren sepiyolit Türkiye’nin çeşitli 
yörelerinde çeşitli safsızlıklar içeren çok sayıda sepiyolit 
yatağı bulunmasına rağmen, safa yakın olan beyaz 
renkli sepiyolit yalnızca Eskişehir civarında 
bulunmaktadır. Sepiyolitin adsorpsiyon ve/veya 
absorpsiyona dayalı uygulamalarında yüksek yüzey 
alanı, içyapıyı teşkil eden mikro gözenek ve zeolitik 
kanallar önemli rol oynar [1,3].  
  
Sepiyolit mineralinin yapısı, yüzey alanı, porozitesi, 
kristal morfolojisi ve kompozisyonu, bu mineralin 
teknolojik uygulamalarına baz teşkil eden fiziko 
kimyasal özellikleri ile yakından ilişkilidir. Sepiyolit kili, 
ısıl işlemlere karsı hassastır, ayrıca sepiyolit asitlere 
karsı duyarlı olup bu işlem sonucunda kristal yapı 
kısmen tahrip olabilir. Hem ısı hem de asit muameleleri,  
sepiyolitin yüzey özellikleri ve porozitesini değiştirebilir. 
Böylece bu mineralin en faydalı özelliklerinden (örneğin 
absorptif, koloidal ve katalitik özellikler) bazıları bu 
işlemlerle değiştirilebilir [2,4].  
  
Sepiyolit kili doğada iki farklı şekilde çökelmektedir. 
Bunlardan ilki pratik ve ticari anlamda işlenmeye 
elverişli masif yumrular şeklinde olan lületaşı (α-
sepiyolit), ikincisi ise yassı ve yuvarlak parçacıklar veya 
agregalar halinde oluşan tabakalı bir yapıya sahip olan  
β –sepiyolittir. [2,3]. 
 
Tabakalı sepiyolit, tabakalı Levha yapısına sahip başka 
kil minerallerine göre daha nadir bulunur. Çok özel 
koşullarda yataklanır. Yapısal özellikleri, kristal 
yapılarındaki süreksizliklere bağlı kanallar tarafından 
sağlanan yüksek özgül yüzey alanları ile absorpsiyon 
özelliği, porozitesi, kristal morfolojisi ile bileşimine bağlı 
uygun nitelikli fiziko kimyasal özellikleri, sepiyoliti tüm 
dünya da kıymeti gittikçe artan bir hammadde 
durumuna getirmiştir [2,4]. 
 
Sonsuz uzunlukta tellerin kullanıldığı kaynak 
yöntemlerinde büyük ölçüde güç artışı gözlenmektedir. 
Bu yöntemlerin başlıcaları gazaltı ve tozaltı kaynak 
yöntemleridir. Örtülü çubuk elektrotlarla yapılan 
kaynakta mekanizasyon derecesi ve buna bağlı olarak 
güç artırımı, dışta bulunan fırınlanmış örtü ve elektrot 
uzunluğu sebebiyle sınırlı kalmaktadır. Örtülü çubuk 
elektrotlarla yapılan kaynak, elektrotların sınırlı akım 
yüklenebilirliklerine bağlı olarak ergime gücünün rölatif 
olarak düşük olması, sık elektrot değiştirilmesiyle ortaya 
çıkan zaman kaybı ve elektrot artıklarının 
kullanılamamasından doğan malzeme kaybı nedeniyle 
ekonomik olmamaktadır. Ters elektrot olarak da 
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adlandırılan ve örtülü elektrottaki örtü bileşenlerinin 
elektrot içine taşınmasıyla oluşturulan özlü elektrodlar 
kaynak tekniğinde yeni ufuklar açmıştır.[5-7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Özlü elektrod ile kaynak işleminin şematik 

gösterimi[8] 
 
Özlü elektrotlar ile yapılan kaynak, elektrot değiştirme 
işleminin ortadan kaldırılması, elektrot artıklarının 
bulunmaması, yüksek ergime gücü ve sürekli bir 
kaynak işlemi için mekanizasyona uygunluğu 
nedeniyle, örtülü çubuk elektrotlarla yapılan kaynağa 
nazaran daha ekonomik olmaktadır. Bu nedenle de 
gelecekte gittikçe artan miktarlarda örtülü çubuk 
elektrotların yerini alması beklenmektedir.[9-12] 
 
  
2. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada uzunluğu 25mm, genişliği 10mm,kalınlığı 
3mm olan ve kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de 
verilen düşük alaşımlı çelik malzeme (S235JR) ve yine 
bu malzemeden yapılan dış çapı 5mm, iç çapı 3 mm ve 
uzunluğu 200 mm olan elektrod dış malzemesi (Boru) 
kullanılmıştır. Kullanılan malzemelerin mekanik 
özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir 
 

Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan 

malzemenin kimyasal kompozisyonu (%) 
 

Malzeme S235JR 

C 0,17 

Si 0,3 

Mn 0,3 

P 0,05 

S 0,05 

Fe Kalan 

 
Çizelge 2. Deneysel çalışmalarda kullanılan 

malzemenin mekanik özellikleri 

 
Malzeme S235JR 

Akma Mukavemeti 
(Mpa) 

235 

Çekme Mukavemeti 
(Mpa) 

340-470 

Uzama  
(%) 

25 

 

İlk olarak yüksek oranda sepiyolit içeren kil minerali ve 
rutil maddesi % 50 oranında olacak şekilde 
karıştırılarak sepiyolit katkılı öz maddesi 
oluşturulmuştur. Daha sonra sepiyolit içeren öz 
maddesi düşük alaşımlı çelik borunun içerisine 
sıkıştırılarak doldurulmuştur. Böylece deneysel 
çalışmada sepiyolit katkılı özlü elektrod olarak 
kullanılacak olan elektrodlar elde edilmiştir. Kullanılan 
yüksek oranda sepiyolit içeren kilin ve rutil elektrod 
tozunun kimyasal içeriği Çizelge 3’de verilmiştir. 
 

Çizelge 3. Deneysel çalışmalarda kullanılan sepiyolit 

içeren kil mineralinin ve rutil tozun kimyasal 
kompozisyonu 

 

Element 
Sepiyolit Kili  

(%) 
Rutil Toz  

(%) 

Na2O 0,07 0,34 

MgO 19,72 0,47 

Al2O3 0,66 7,18 

SiO2 31,48 28,38 

P2O5 0,01 0,07 

SO3 0,03 0,14 

K2O 0,13 4,79 

CaO 15,66 5,12 

TiO2 0,04 38,57 

Cr2O3 0 0,04 

MnO 0 8,65 

Fe2O3 0,35 3,12 

V2O5 0,01 0,39 

ZrO2 0,004 0,29 

 
Sepiyolit katkılı özlü elektrod ile düşük alaşımlı çelik 
plakalar doğru akım kaynak makinası kullanılarak 
elektrik ark kaynak yöntemi ile 160 amper değerinde 
kaynatılmışlardır. 
 
Kaynatılmış malzemeler, kaynak metali mikroyapısının 
incelenebileceği bir şekilde kesilerek mikroyapı 
numuneleri hazırlanmıştır. Mikroyapı incelemesi için 
hazırlanan numunelere bakalit ile sıcak gömme işlemi 
uygulanmıştır. Bakalite alma işleminden sonra 
numuneler standart metalografik işlemlere tabi tutularak 
sırası ile 120, 400, 800 ve 1200 meshlik zımparalarla 
zımparalanmıştır. Bu işlemden sonra numuneler sırası 

ile 6 , 3’luk elmas pastalarla parlatılmıştır. Parlatılan 
numuneler % 2 HNO3 asit içeren nital çözeltisi ile 
dağlandıktan sonra LEICA DM 4000M Metal 
mikroskobu ile farklı büyütme oranlarında mikroyapı 
görüntüleri alınmıştır. Daha sonra mikroyapı 
incelemesinde kullanılan numuneler sertlik ölçme 
işlemine tabi tutulmuştur.  Sertlik ölçümleri Vickers 
sertlik ölçme metodu ile mikrosertlik olacak şekilde 500 
gr yük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneysel 
çalışmalardan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiş ve 
değerlendirilmiştir.  
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Deneysel çalışmalarda kullanılan düşük alaşımlı çelik 

malzemeye (S235JR) ait mikro yapı görüntüsü aşağıda 

Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. Deneysel çalışmada kullanılan ana malzemeye 

ait mikroyapı görüntüsü 

 

Yukarıda verilmiş olan ana malzemeye ait mikroyapı 

görüntüsü incelendiğinde hadde ürünü olan 

malzemenin tanelerinin ince ve yassı bir şekilde hadde 

yönünde yönlendikleri görülebilmektedir. Taneler eş 

eksenli bir şekilden ziyade hadde yönünde 

uzamışlardır. 

 

Sepiyolit katkılı özlü elektrod ile düşük alaşımlı çelik 

plakaların birleştirilmesinden elde edilen numunelere ait 

mikro yapı görüntüleri ise yandaki Şekil 3, 4, 5’te 

verilmiştir.  

 

Verilmiş olan mikroyapı görüntülerine bakıldığında tipik 

bir kaynaklı birleştirme mikroyapısının oluştuğu 

görülebilmektedir. Kaynak metalini oluşturan tanelerin 

ana malzemeden kaynak metali merkezine doğru 

olacak şekilde ısı akışına ters bir yönde sütunsal olarak 

yönlendikleri ve ana malzeme ile kaynak metalinin net 

bir şekilde ayırt edilebildiği görülmektedir. Yine verilmiş 

olan görüntüler incelendiğinde kaynak metalini 

oluşturan tanelerin ana malzemenin tanelerinin bir 

devamı şeklinde meydana geldiği ve kaynak metali 

merkez çizgisine doğru yönlendikleri görülebilmektedir. 

  

 
Şekil 3. Kaynak bölgesinin merkez görüntüsü 

 

 
Şekil 4. Kaynak metalinin sol geçiş bölgesi 

 

 
Şekil 5. Kaynak metalinin sağ geçiş bölgesi 

 
Yine Şekil 3’te verilmiş olan kaynak metali merkezi 
görüntüsüne bakıldığında herhangi bir yönlenmenin 
olmayışı dikkat çekmektedir. Bu görüntü kaynak 
metalinin tam merkez çizgisinden elde edildiği için 
burada ısı akışının karmaşıklığı ile beraber herhangi bir 
tane yönlenmesi görülmemekte ve oluşan taneler ısı 
yoğunluğu nedeniyle ana malzemenin tanelerinden 
oldukça iri bir hal almakta ve kaba taneli bir görünüm 
sergilemektedirler.  
 

Yukarıda verilmiş olan mikroyapı görüntüleri genel 
olarak değerlendirildiğinde, kaynak metali geçiş 
bölgelerinde ve kaynak metali merkezi görüntülerinde 
herhangi bir gözenek veya istenmeyen yabancı madde 
oluşumu görülmemektedir. Herhangi bir olumsuzluğun 
tespit edilmemesi ve kaynak metallerinin bir olumsuzluk 
içermemesi kaynak metalinin korunmasının sağlıklı bir 
şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Sepiyolit katkılı 
öz maddesi kaynak işlemi esnasında iyi bir koruma 
gerçekleştirmiş olup görevini sağlıklı bir şekilde yerine 
getirmiştir. 
 

Çizelge 4. Kaynak bölgesi sertlik değerleri 

Kaynak Bölgesi Sertlik Değeri (HV 0,5) 

Ana Malzeme 220 
ITAB 265 

Kaynak Metali 255 
 
Yukarıda Çizelge 4’de kaynak bölgesi sertlik değerleri 
verilmiştir. Verilmiş olan sertlik değerlerine bakıldığında 
ana malzemenin sertlik değerinin 220 HV olduğu 
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görülmektedir. Soğuma şartlarına bağlı ve en hızlı 
soğuyan bölge olarak ITAB’ın sertlik değeri ise 265 HV 
değerine ulaşmıştır. Kaynak metalinin sertlik değeri ise, 
üzerinde cüruf oluştuğundan dolayı soğuma hızı bir 
miktar düşüş göstermiş ve yaklaşık olarak 255 HV 
olarak belirlenmiştir. 
 
Genel olarak, Çizelge 3’te kimyasal kompozisyonu 
verilen sepiyolit minerali içeren kil, rutil özellikteki 
koruyucu ile birlikte kaynaklı birleştirmelerde örtü 
maddesi olarak kullanılabilmekte olup bu durumda 
kaynak metali herhangi bir gözenek veya porozite 
barındırmamaktadır. Yine bu durumda kaynak bölgesi 
sertlik dağılımı ise tipik bir kaynaklı birleştirme bölgesi 
sertlik dağılımı özellikleri sergilemektedir.        
 

4.) Sonuç 

Sepiyolit katkılı öz kullanılarak elektrik ark kaynak 
yöntemi ile birleştirilen malzemelerin kaynak 
bölgelerinin incelenmesinden elde edilen sonuçlar 
aşağıdaki şekilde verilebilmektedir. 

 Sepiyolit içeren kil minerali özlü elektrod yapımında 
rutil tip kaynak tozuna ilave edilerek öz maddesi 
olarak kullanılabilmektedir. 

 Sepiyolit içeren kil mineralinin kullanıldığı özlü 
elektrod ile birleştirilen malzemelerin kaynak 
metallerinin görüntüsü tane yapısı ve geçiş bölgesi 
açısından, tipik örtülü elektrod ile elde edilen kaynak 
metalleri ile benzerlik sergilemektedir. 

 Öz maddesi olarak sepiyolit minerali içeren elektrod 
ile elde edilen kaynaklı birleştirme işleminde kaynak 
metali ve bölgesi sağlıklı bir şekilde korunmakta 
olup birleştirmelerin sonucunda oluşan kaynak 
metallerinde herhangi bir gözenek veya istenmeyen 
yabancı madde içermediği belirlenmiştir. 

 Sepiyolit mineralinin öz maddesi olarak kullanıldığı 
birleştirmelerin kaynak bölgelerinin sertlik değerleri 
tipik bir kaynaklı bölge sertlik dağılımı sergilemekte 
olup kaynak metali ve ITAB sertlik değerleri soğuma 
şartlarına bağlı olarak ana malzemenin sertlik 
değerlerinden yüksek değerde bulunmuştur.  

5. Kaynaklar 

[1] DPT, Lületası, Tabakalı Sepiyolit, Atapulgit 
(Paligorskit), Devlet Planlama Teşkilatı VII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu, Diğer Endüstri 
Mineralleri Çalışma Grubu Raporu, Cilt 1, Yayın No: 
DPT 2421–ÖK: 480 Ankara, 1996 
[2] Yılmaz, Y., Eskişehir Yöresi Sepiyoliti’ Nin , Termal 
Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2007 
 [3] Vicente Rodriguez, M. A, Lopez Gonzalez, J.D. and 
Banares Munoz, M.A., 1994, Acid Activation of a 
Spanish Sepiolite, Physicochemical Charakterizatio, 
free Silica Content and Surface Area of the Solids 
obtained, Clay Minerals 
[4] Sabah, E. Ve Çelik, M. S., Sepiyolit : Özellikleri ve 
Kullanım Alanları, 3.Endustrryel Hammaddeler 
Sempozyumu,İzmir,1999 
[5]Weyland, F., Vom Nacktdraht zum Fülldraht - 
Betrachtung über die Entwicklung von 
Schwei§zusŠtzen für das Lichtbogenscwei§en, 

Jahrbuch Schwei§technik 97 DVS - Verlag, Düsseldorf 
1997.  
[6] Özlü Tel Elektrotların Önemi Ve Kaynak Özellikleri 
Apler Gülsöz * Pamukkale Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi. 
[7] Kahraman N., Gülenç B., Modern Kaynak 
Teknolojisi, Ankara 2016. 
[8] https://www.ekokaynak.com/ozlu-Telle-Ark-Kaynagi, 
15-05-2019. 
[9] Tülbentçi K., Gazaltı Kaynak Yöntemi, Arctech 
Yayını, İstanbul 1998.  
[10] Tülbentçi, K., Özlü Tel Elektrot ile Kaynak, Gedik 
Kaynak Dünyası, İstanbul 1989. 
[11] Oğuz B., Özlü Tel Elektrotla Birleştirme ve Dolgu 
Kaynakları, Kaynak Bilimi, Oerlikon Yayını, 1988. 
[12] http://www.teknikicerik.com/kaynak-sektorunun-
gelecegi-ozlu-tel.html, 15-05-2019. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

814

https://www.ekokaynak.com/ozlu-Telle-Ark-Kaynagi
http://www.teknikicerik.com/kaynak-sektorunun-gelecegi-ozlu-tel.html
http://www.teknikicerik.com/kaynak-sektorunun-gelecegi-ozlu-tel.html


 
 

 
INVESTIGATION OF THE USABILITY OF SEPIOLITE AS A PROTECTIVE FLUX 

IN SUBMERGED ARC WELDING 
 

SEPİYOLİTİN TOZALTI ARK KAYNAĞINDA KORUYUCU TOZ OLARAK 
KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

 
Ömer ŞAHBAZ 

a,1
, Behçet GÜLENÇ 

b,1
 

1 
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, 

Ankara, TÜRKİYE 
a
 omersahbaz@gmail.com , 

b
 behcetg@gazi.edu.tr 

 

Özet 
Kil ve türevlerinin hammadde olarak kullanım 
alanları hızla artmaktadır. Bu malzemelerden biri de, 
endüstriyel sepiyolit veya tabakalı sepiyolit olarak da 

adlandırılan sedimanter sepiyolitlerdir. Bu 
oluşumlara, ülkemizde Eskişehir-Sivrihisar 
yöresinde çokça rastlanmaktadır. Bu çalışmada, 
kendisine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri 
nedeniyle endüstriyel kullanımı gün geçtikçe önem 
kazanan sepiyolit içeren kil minerali tozaltı ark 
kaynağı yönteminde koruyucu kaynak tozu olarak 
kullanılmıştır. Oluşturulan yeni kaynak tozu 
kullanılarak tozaltı ark kaynak yöntemiyle düşük 
alaşımlı yapı çelikleri kaynaklanmış olup sedimanter 
sepiyolitin kaynak metali üzerine etkisi incelenmiştir. 
Kaynak bölgesinin dikiş geometrisi, makro ve 
mikroyapısı incelenmiş olup sertlik ölçümleri 
yapılmış ve elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sepiyolit, tozaltı kaynağı, 

kaynak tozu 
 

Abstract 
The use of clay and its derivatives as raw materials 
is increasing rapidly. One of these materials is the 
sedimentary sepiolites, also called industrial 
sepiolite or layered sepiolite. These formations seen 
very common at Eskişehir-Sivrihisar region in our 
country. In this study, clay mineral includes sepiolite, 
which has become increasingly important for 
industrial use due to its specific physical and 
chemical properties, has been used as protective 
welding powder in submerged arc welding method. 
Low alloyed structural steels were welded by 
submerged arc welding method using the new 
welding powder and the effect of sedimentary 
sepiolite on the weld metal was investigated. Seam 
geometry, macro and microstructure of the weld 
zone were investigated and the observed changes 
in hardness measurements were given in this study. 
 
Keywords: Sepiolite, submerged arc welding, flux 

1. Giriş 

Toz altı kaynak yöntemi dünyada ilk defa 1930’lu 
yılların başında Amerika Birleşik Devletlerinde 
uygulanmaya başlamıştır. Yöntem birkaç yıl sonra 
Avrupa'da kullanılmaya başlamış ve bugünkü şeklini 
ise 1946 yılında Rusya'da almıştır. Yöntemin 
Türkiye'ye girişi 1960'lı yıllara rastlar. Bugün 
ülkemizde kaynaklı imalat yapan büyük kuruluşların 
tümünde toz altı kaynağı yapılmaktadır [1].  
 

  Toz altı kaynak yönteminde kaynak parametreleri 
(kaynak akımı, ark voltajı, tel ilerleme hızı, kaynak 
hızı) iyi seçildiği takdirde hatasız ve çok güzel 
görünümlü dikişler elde edilir. Normal örtülü 
elektrotla yapılan kaynağa göre bu yöntemde 
kullanılan aynı çaplı elektrot daha yüksek kaynak 
akımı ile yüklendiğinden, daha büyük kaynak 
banyosu ve daha derin nüfuziyet elde edilir. 
Yöntem, yarı otomatik ve tam otomatik kaynak 
uygulamalarına da uygun olduğu için, modern 
kaynak uygulaması olarak sanayileşmiş ülkelerde 
yaygın kullanım sahası bulmuştur [2]. 
 
Tozaltı kaynağında kullanılan kaynak tozları, örtülü 
elektrotlardaki örtünün fonksiyonunu yerine getirir. 
Kaynak işlemine fiziksel ve metalurjik bakımdan 
tesir eder. 
 
Kaynak tozları fiziksel olarak kaynak banyosunu 
atmosferden korur, kaynak dikişine uygun bir form 
verir ve çabuk soğumasına mani olur. Kaynak 
tozları, tozaltı ark kaynağında kaynak metalinin 
alaşımlandırılmasına, dikişin gözeneksiz olmasına 
ve kaynak metalinin içyapısının hatalardan 
arındırılmış olmasına etki eder.  
 
Kaynak tozu tanelerinin boyutu tozun performansını 
etkiler. Tozaltı ark kaynağındaki kaynak tozu, 
kaynak esnasında oluşan gazların dikişi 
terketmesine izin verecek nitelikte olmalıdır. Tozu 
oluşturan tanelerin boyutu küçüldükçe,  oluşan 
gazların dışarı çıkması zorlaşmaktadır. Kaynak 
hızlarının yüksek olduğu durumlarda orta ve iri taneli 
tozların, yüksek akım şiddetleri ile çalışırken ince 
taneli tozların kullanılması yararlıdır. Toz örtüsü 
yüksekliğinin fazla olması gazların dışarı 
çıkamayarak gözenek oluşturmasına neden olur. 
Örtü yüksekliğinin gerektiğinden az olması da tozun 
koruyuculuk görevini yerine getirememesine sebep 
olur. Verimli bir tozaltı kaynağı yapabilmek için 
uygun tel toz kombinasyonu sağlanmalıdır  [3, 4]. 
 
Ülkemizde yaygın olarak bulunan sepiyolit içerikli kil 
cevheri tozaltı kaynak yönteminde koruyucu kaynak 
tozu görevini yapabilecek teknik özelliklere sahiptir. 
Sepiyolit ve fillosilikat grubuna dahil doğal bir kil 
mineralidir. Basit olarak sepiyolit sulu magnezyum 
silikat bileşimli kil mineralleridir. Yarım hücre 
formülüne göre Sepiyolit: 

(Si12)(Mg9)O30(OH6)(OH2)4.6H2O şeklindedir 5. 
 
Sepiyolit zenginleşmeleri tabiatta, kabaca iki farklı 
tipte bulunmaktadır. Bunlardan birinci tip sepiyolit 
oluşumu, ülkemizde özellikle Eskişehir yöresi 
civarında bulunan "lületaşı (meerschaum)" dur. Bir 
diğer önemli sepiyolit oluşumu ise, "sanayi sepiyoliti" 
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veya "tabakalı sepiyolit" olarak da adlandırılan 

"sedimanter sepiyolit" lerdir. 6, 7.  
 
Günümüzde sanayi sepiyoliti olarak bilinen ve süs 
eşyası yapımına uygun olmayan β-sepiyolit, tabakalı 
bir sepiyolit türü olarak sedimanter oluşumu, 
bileşimi, özellikleri ve kullanım alanları itibariyle α -
sepiyolit’ten (lületaşı) ayrılır. Bu tip sepiyolit türüne 
daha çok Eskişehir’in Sivrihisar ve Yunusemre 
yöreleri başta olmak üzere Çanakkale, Bursa, 
Kütahya ve Isparta yörelerinde rastlanılmaktadır. 
Sanayi sepiyoliti veya sepiyolitik kil suda kolayca 
dağılır. Lületaşı ve sanayi sepiyolit arasında 
element ve fiziksel özellikler bakımından farklılık 
gösterir. Çizelge 1.1’de Eskişehir civarında bazı 

bölgelerin sepiyolit rezervleri gösterilmektedir 8. 
 

Çizelge 1.1 Eskişehir civarındaki bazı bölgelerin 

tabakalı sepiyolit rezervleri (ton) 
 

BÖLGE REZERV 

Yörükçayır 
Kepeztepe 
Çerkezkireç 

Söğütlük 

4.680.000 
3.200.000 
32.000.000 
16.800.000 

TOPLAM 56.680.000 

 
Sepiyolit, gözenekli (poroz) bir yapıya sahiptir ve 
ortalama mikropor çapı 15 Å, mezopor yarıçapı ise 
15-45 Å arasında değişmektedir. Yoğunluğu 2-2,5 
g/cm3 arasında olup monoklinik veya 
psödorombusal sistemde kristallenir. Mohs sertliği 2-
2,5 civarında ve ortalama kırma indeksi ise 1,50’dir. 
Nemli olduğunda tırnakla çizilebilmekte ve dile 
dokundurulduğunda yapışmaktadır. Kuruma 
sıcaklığı 40 

o
C; erime sıcaklığı ise 1400-1450 

o
C 

civarlarındadır. Sepiyolitin bu özelliklerinden 
yararlanılarak tozaltı ark kaynağında koruyucu 
kaynak tozu olarak kullanılması hedeflenmiştir [5]. 

2. Deneysel Çalışmalar 

Bu çalışmada 5 mm kalınlıkta olan, kimyasal 
kompozisyonu ve mekanik özellikleri çizelge 2.1ve 
çizelge 2.2’de verilen düşük alaşımlı yapı çeliği 
(S235JR) ve kimyasal kompozisyonu çizelge 2.4’de 
belirtilen S2 kaynak teli kullanılmıştır 

 
Çizelge 2.1 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan 

Kaynak Malzemesinin Kimyasal Bileşimi 

Malzeme S235JR 

C 0,17 

Si 0,3 

Mn 0,3 

P 0,05 

S 0,05 

Fe Kalan 

 
 
 
 
 
 

Çizelge 2.2 Deneysel çalışmalarda kullanılan düşük 

alaşımlı çelik malzemenin mekanik özellikleri 

Malzeme S235JR 

Akma Mukavemeti 
(Mpa) 

235 

Çekme 
Mukavemeti 

(Mpa) 
340-470 

Uzama  
(%) 

25 

 
Çizelge 2.3 Deneylerde Kullanılan Sepiyolit Minerali 

İçeren Kilin Kimyasal Analizi 

Element 
Sepiyolit Kili 

(%) 
Kaynak 

Tozu (%) 

Na2O 0,07 0,34 

MgO 19,72 0,47 

Al2O3 0,66 7,18 

SiO2 31,48 28,38 

P2O5 0,01 0,07 

SO3 0,03 0,14 

K2O 0,13 4,79 

CaO 15,66 5,12 

TiO2 0,04 38,57 

Cr2O3 0 0,04 

MnO 0 8,65 

Fe2O3 0,35 3,12 

V2O5 0,01 0,39 

ZrO2 0,004 0,29 

 
Deneylerde kullanılmak üzere tedarik edilen Çizelge 
2.3’te kimyasal içeriği belirtilen sepiyolit içeren kil 
minerali 0,5 – 2,0 mm ebatlarında tane boyutuna 
getirilmiştir. Kaynak işlemi öncesinde sepiyolit ve 
kullanılacak olan kaynak tozu içerdikleri nemin 
uzaklaştırılması için 2 saat süreyle 200 

o
C’ de 

kurutulmuştur. Kaynak işlemlerinin 
gerçekleştirileceği S235 JR malzemeler 
(5x35x150mm) ebatlarında hazırlanmıştır. Üç farklı 
kompozisyonda koruyucu kaynak tozu 
hazırlanmıştır. Bunlar; tamamen sepiyolit minerali 
içeren kil, % 50 oranında sepiyolit içeren koruyucu 
kaynak tozu ve ticari olarak kullanılan kaynak 
tozudur. Karışım olarak hazırlanan tozun 
homojenliğinin sağlanması için uzun süre 
karıştırılmıştır. Kaynaklanacak malzemelerin 
yüzeyinde oksit tabakası, yağ ve kir istenmez. Bu 
yüzden kaynak işlemine başlamadan önce 
paslanmaz tel fırça ile kaynak yapılacak olan 
parçalar temizlenmiştir ve kaynak işlemine hazır 
hale getirilmiştir.  

Kaynak işlemi TS EN ISO 14731-A standardına 
göre mekanik özellikleri belirlenmiş olan 1.2 mm 
kalınlığında S2 kaynak teli kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  
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Çizelge 2.4 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan 

Kaynak Telinin Kimyasal Bileşimi 
 

Kaynak Teli S2 

C 0,12 

Si 0,10 

Mn 1,0 

Cu 0,30 

Fe Kalan 

 
 
Hazırlanan koruyucu tozlar sırasıyla Lincoln Electric 
Arc Welder tozaltı kaynak makinesinin toz 
haznesine konulmuş ve düşük karbonlu yapı çeliği 
olan ana malzemeler kaynak edilmiştir. 
Kaynaklanacak malzemeler N1, N2, N3 numune 
isimleriyle kodlanmıştır. Burada N1 numunesi 
sadece sepiyolitten oluşan kaynak tozu ile, N2 % 50 
sepiyolit % 50 ticari olarak kullanılan koruyucu 
kaynak tozu ile, N3 ise sadece ticari koruyucu 
kaynak tozu kullanılarak kaynak edilmiştir. Kaynak 
için 35 V ve 250 A parametreler belirlenmiştir ısı 
girdisini düşük tutacak şekilde bir kaynak hızı 
kullanılarak kullanılan kaynak tozunun kaynak 
bölgesini koruması hedeflenmiştir. 

 
 
 
 
 
 

Şekil 2.1 Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Kaynak 

Malzemesinin Ölçüleri (5x35x150 mm) 
 

Kaynaklanmış malzemelerin ilk olarak kaynak 
geometrileri incelenmiş ve görsel muayenesi 
yapılmıştır. Daha sonra Kaynatılmış malzeme 
metalografik inceleme için kesilmiştir. Mikroyapı 
incelemesi için hazırlanan numunelere bakalite alma 
işlemi uygulanmıştır. Bakalite alma işleminden sonra 
sırası ile 120, 240, 400, 800 ve 1200 meshlik 
zımparalarla zımparalanmıştır. Bu işlemden sonra 

numuneler sırası ile 6 , 3’luk elmas pastalarla 
parlatılmıştır. Parlatılan numuneler %2’lik Nital ile 
dağlandıktan sonra farklı büyütme oranlarına sahip 
LEICA DM 4000M Metal mikroskobu ile mikro 
görüntüleri alınmıştır. Daha sonra mikro yapı 
incelemesinde kullanılan numuneler sertlik ölçme 
işlemine tabi tutulmuştur.  Sertlik ölçümleri Vickers 
sertlik ölçme metodu ile Mikro sertlik olacak şekilde 
500 gr yük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sertlik 
ölçümleri Qness Vickers mikro sertlik ölçüm cihazı 
ile yaplmıştır. Bu deneyde elde edilen sonuçlar 
sonuçlar Çizelge 2.5’te verilmiştir.  

Çizelge 2.5 Kaynak işlemi sonrası mikrosertlik 

analizleri (HV 0,5) 
 

Numune 
İsimleri 

Ana 
Malzeme 

ITAB 
Kaynak 
Metali 

N1 210 200 215 

N2 210 200 218 

N3 210 205 222 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Deneysel çalışmalarda kullanılan düşük alaşımlı 
çelik malzemeye (S235JR) ait mikro yapı görüntüsü 
aşağıda Şekil 3.1’de verilmiştir.  

 
 

Şekil 3.1 S235 JR Ana malzeme mikroyapı 

görüntüsü 
 
Verilmiş olan mikro yapı görüntülerine bakıldığında 
tipik bir kaynaklı birleştirme mikro yapısının oluştuğu 
görülebilmektedir. Kaynak metalini oluşturan 
tanelerin ana malzemeden kaynak metali merkezine 
doğru olacak şekilde ısı akışına ters bir yönde 
sütunsal olarak yönlendikleri ve ana malzeme ile 
kaynak metalinin net bir şekilde ayırt edilebildiği 
görülmektedir. Yine verilmiş olan görüntüler 
incelendiğinde kaynak metalini oluşturan tanelerin 
ana malzemenin tanelerinin bir devamı şeklinde 
meydana geldiği ve kaynak metali merkez çizgisine 
doğru yönlendikleri görülebilmektedir. 

 
 

Şekil 3.2 N1 Mikroyapı görüntüsü  

 

 
 

Şekil 3.3 N2 Mikroyapı görüntüsü  
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Şekil 3.4 N3 Mikroyapı görüntüsü  

 
Yukarıda verilmiş olan mikroyapı görüntüleri genel 
olarak değerlendirildiğinde, kaynak metali geçiş 
bölgelerinde ve kaynak metali merkezi 
görüntülerinde herhangi bir gözenek veya 
istenmeyen yabancı madde oluşumu 
görülmemektedir. Tamamen sepiyolitten oluşan ve 
yarı yarıya sepiyolit katkılı olarak kullanılan kaynak 
tozlarıyla yapılan kaynağın normal bir kaynak 
profiline sahip oldukları gözlemlenmektedir. 
Herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi ve 
kaynak metallerinin bir olumsuzluk içermemesi 
kaynak metalinin korunmasının sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştiğini göstermektedir. 

Bilindiği üzere kaynak metallerindeki karbon oranı 
çok düşüktür. Yeterli mukavemetin sağlanabilmesi 
için alaşım elementi olarak mangan kullanılmaktadır. 
Tozaltı kaynak yöntemlerinde gerekli olan mangan 
kaynağı birincil olarak kaynak telidir. İkincil mangan 
kaynağı ise kullanılan kaynak tozudur.  
 
Deneylerde kullandığımız sepiyolit manganca fakir 
bir kil olduğu için kaynak metali mukavemetinde bir 
miktar düşme gözlemlenmiştir. Ancak elde edilen 
sonuçlar bu durumun kil mineraline bir miktar 
mangan ilavesiyle kolayca ortadan kalkacağını 
göstermektedir. Yapılan tüm bu çalışmalar 
göstermiştir ki kimyasal kompozisyonlarının uygun 
olması halinde sepiloyit içerikli kil mineralleri tozaltı 
ark kaynağında koruyucu kaynak tozu olarak 
kullanılabilirler. 

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Sepiyolit katkılı kaynak tozu kullanılarak tozaltı ark 
kaynağı yöntemi ile birleştirilen malzemelerin 
kaynak bölgelerinin incelenmesiyle elde edilen 
sonuçlar aşağıdaki şekilde verilebilmektedir. 
 
 

 Sepiyolit içeren kil minerali saf olarak veya 
yarı yarıya karıştırılarak hazırlanan 
kompozisyonda tozaltı ark kaynağı için 
koruyucu toz olarak kullanılabilmektedir. 
Ancak kaynak görüntüsü ve geometrisinin 
daha da iyileştirilebilmesi için sepiyolit 
numunemizde bulunmayan CaF2 
mineralinin bir miktar ilave edilmesi daha iyi 
olacaktır. Bu problem sadece saf sepiyolit 
kullanıldığında görülmüştür, % 50 sepiyolit 
içeriği bulunan tozda böyle bir gereksinim 
bulunmamaktadır. 

 

 Sepiyolit içeren kil mineralinin kullanıldığı 
koruyucu kaynak tozu ile kaynaklanan 
malzemelerin kaynak metalinin görüntüsü 
tane yapısı ve geçiş bölgesi açısından, 
ticari olarak kullanılan kaynak tozu ile 
yapılmış tozaltı ark kaynağı ile elde edilen 
kaynak metalleri ile benzerlik 
sergilemektedir. 
 

 Koruyucu kaynak tozu olarak sepiyolit 
minerali içeren kaynak tozu ile elde edilen 
kaynaklı birleştirme işleminde kaynak 
metali ve bölgesi sağlıklı bir şekilde 
korumakta olup birleştirmelerin kaynak 
metalleri herhangi bir gözenek veya 
istenmeyen yabancı madde 
içermemektedir. 
 

 Sepiyolit içeren kil mineralinin kullanıldığı 
kaynak tozları ile yapılan birleştirmelerin 
kaynak bölgelerinin sertlik değerleri tipik bir 
kaynaklı bölge sertlik dağılımı sergilemekte 
olup kaynak metali sertlik değerleri soğuma 
şartlarına bağlı olarak ana malzemenin 
sertlik değerlerinden yüksek değerde 
bulunmuştur.  
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Özet 
 
Cam Fiber Takviyeli Polimer Kompozitlerin (CFTP) 
hafiflik, yüksek mukavemet, uzun süre özelliklerini 
koruma, UV ışınları altında çalışabilme ve iyi kimyasal 
direnç gibi çok önemli malzeme özelliklerine sahip 
olması sebebi ile günümüzde kullanımları her geçen 
gün artmaktadır. Bununla birlikte bu malzemelerin 
işlenmesinde diğer malzemelere göre farklı problemler 
gözlenmektedir. Bu çalışmada cam fiber takviyeli 
polimer kompozit malzemelerin farklı geometrideki 
kesici takımlarla işlenmesi esnasında oluşan kesme 
kuvvetleri araştırılmıştır. Deneyler; üç farklı geometriye 
sahip parmak freze kullanılarak CNC dik işleme 
merkezinde yapılmıştır. Deneylerde üç farklı kesme hızı 
(90, 130 ve 170 m/dak)  ve üç farklı ilerleme miktarı 
(0,1; 0,15 ve 0,2 mm/dev) kullanılmıştır.  Kesme 
Derinliği  (ap) 10 mm ve yanal kesme miktarı (ae) 5 mm 
olarak sabit tutulmuştur. Deneysel veriler 
değerlendirildiğinde, artan kesme hızı ve artan ilerleme 
miktarına bağlı olarak kesme kuvvetlerinin de arttığı 
gözlenmiştir. Kesici takım geometrileri 
değerlendirildiğinde en düşük kesme kuvvetleri, sağ ve 
sol yönlü helisel kanallara sahip, çift helis yönlü T3 
Kodlu kesici takımla elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: İşlenebilirlik, Kompozitler, Cam 

Fibet Takviyeli Polimer (CFTP), Kesme Kuvvetleri 
 

Abstract 
 
Glass Fibre Reinforced Composites (CFTP) have 
advantaged material specifications like lightness, high 
strength, endurance to save properties, working with 
UV lights and chemical resistance. Because of that 
advantages usage of that type composites is 
increasing. However, creating this type of composites 
have several problems too. At this research the cutting 
forces of the glass fibre reinforced composites at the 
milling process with cutting tools which have different 
geometric shapes are investigated.  

For experiments, three different shaped end-mill tools 
used at CNC vertical machining centre. Three different 
cutting speed (90,130 and 170 m/min) and feed rate 
(0,1; 0,15 and 0,2 mm/rev) were applied in the 
experiments. Depth of cut and lateral depth are 
constant as 10 mm (ap) and 5 mm (ae) respectively in 
the experiments. Consideration of experimental results 
it was observed that increased cutting speed and feed 
rate result with increased cutting forces. Respect to 
geometries of end-mills, minimum cutting forces 

obtained with T3 coded cutting tool which has left and 
right side helix. 

Keywords: Machinability, Composites, Glass Fiber 

Reinforced Polymers (GFRP), Cutting Forces 

1. Giriş (Introduction) 
 
Teknolojideki gelişim, son yüzyılda bilgisayarların da 
hayatımıza girmesiyle beraber büyük bir ivme 
kazanmıştır. Doğadan elde edilen malzemelerin sınırlı 
olmasından dolayı, malzeme özellikleri bu büyük 
gelişmede yetersiz kalmış ve sanayi için temel bir girdi 
olan malzeme ve malzeme biliminde gelişme 
kaçınılmaz bir duruma gelmiştir. Malzeme biliminde 
meydana gelen gelişmelere eş zamanlı olarak kompozit 
malzemelerin üretilmesi ve farklı sanayi alanlarında 
kullanımı yaygınlaşmıştır. Kompozit malzemelerin, 
çeliğin yerini almasıyla % 60-80 oranında ve 
alüminyumun yerini almasıyla ise % 20-50 oranında 
ağırlıktan kazanım mümkün hale gelmiştir. Günümüzde 
kompozitler birçok mühendislik uygulamaları için tercih 
edilen malzemeler gibi gözükmektedir. Bu; ağırlık 
kazançları, enerjinin giderek artan bir sorun haline 
geldiği çağımızda enerjide önemli tasarruflar 
sağlamaktadır [1]. 
 
Kompozit malzemelerin sayısız avantajları olduğu gibi 
üretimleri ve talaşlı imalat ile şekillendirilmeleri kolay 
olmadığından dolayı dezavantajları da vardır. Son 
zamanlarda savunma ve havacılık sanayiinde en çok 
tercih edilen malzemeler arasında gelen fiber takviyeli 
kompozit malzemelerin talaşlı imalat ile şekillendirilmesi 
diğer malzemelere göre daha zordur. Bu nedenle doğru 
kesici takım seçiminin önemli bir etkisi vardır. Talaşlı 
imalat da kullanılan en yaygın metotlar delik delme ve 
frezelemedir. Bu malzemeler işlenirken en uygun 
geometriye sahip ve kesmeyi kolaylaştıran kaplama 
özelliklerinin ön plana çıktığı takımlar tercih edilmelidir. 
Aksi takdirde üst üste serilmiş katmanlardan oluşan 
malzeme kesilmeyerek, yolunma eğilimi sergileyecektir. 
Bu durumda istenilen mukavemet, ölçü tamlığı ve 
yüzey pürüzlülüğü değerleri elde edilemeyecektir.. 
Konuyla ilgili literatürdeki çalışmalarda CFTP 
malzemelerin frezeleme işlemlerinde faklı kesme 
parametrelerinin kesme kuvvetlerine etkileri üzerinde 
çeşitli araştırmalar yapıldığı gözlenmiştir. İncelenen 
çalışmalar kesme parametreleri, elyaf açıları,  kesici 
takım türü ve malzemesinin kesme kuvvetleri, yüzey 
pürüzlülüğü ve delaminasyon genişliği üzerine etkilerini 
araştırmak ve uygun kesme koşullarını tespit etmek 
üzerine yoğunlaşmıştır [2-7]. 
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Kesme kuvvetleri, işleme esnasında oluşan herhangi 
bir değişken tarafından, doğrudan etkilenen en önemli 
çıkış değişkenlerinden biridir. Kesme kuvvetleri 
üzerinde etkili olan bu değişkenler; ilerleme hızı, kesme 
derinliği, yanal kesme miktarı, kesme hızı, takım 
geometrisi, iş parçası malzemesi, takım-tezgâh çiftinin 
dinamik karakteristikleri, bağlama yöntemi, takım 
kesme yüzeylerindeki aşınmanın gelişimi, sıcaklık ve 
titreşim gibi faktörlerdir. Takıma etki eden kesme 
kuvvetleri takım durumu hakkında önemli bir bilgi 
kaynağıdır. Bu bilgi işlenebilirliği, takım kırılmasını, 
takım aşınmasını, takım ömrünü, tırlamayı ve ölçü 
tamlığını anlamada kullanılabilir [8]. Bu çalışmada da, 
cam fiber takviyeli polimer kompozit malzemelerin, 
farklı geometriye sahip kesici takımlarla ve farklı işleme 
parametreleri ile işlenmesi sırasında oluşan kesme 
kuvvetleri açısından işlenebilirliklerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  
  

2. Materyal ve Metot (Material and Method) 
 
Deneylerde kullanılan cam fiber takviyeli polimer 
kompozit malzemeler Odak Kompozit Teknolojileri A.Ş. 
tarafından savunma ve havacılık sektöründe kullanılan 
malzeme karakterlerine uygun olarak ve en çok tercih 
edilen prepreg kumaşla üretilmiştir. Savunma ve 
havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan bu 
malzemeden hazırlanan deney numuneleri 150x150x10 
mm ölçülerinde olup deney numunelerine ait fotoğraf 
Resim 1’de verilmiştir. 
 

 
 

Resim 1. Deney Numunesi 
 

Deneylerde Karcan Kesici Takım San. Tic. ve A.Ş. 
firmasına ait farkı geometrilere sahip 10 mm çaplı 3 
takım kullanılmıştır. Bu takımlar Takım 1, Takım 2 ve 
Takım 3’e karşılık gelecek şekilde T1, T2 ve T3 olarak 
kodlanmıştır. 1 numaralı takım standart parmak freze 
formunda iken 2 numaralı takım çok sayıda kesici ağıza 
sahip “kirpi” olarak tabir edilen parmak frezedir. 3 
numaralı takım ise helisel kanalları boyunca sağ ve sol 
helislerden oluşan kesici ağızlara sahip çift helis yönlü 
parmak frezedir. Deneylerde kullanılan takımların 
fotoğrafları Resim 2’de, soldan sağa sırasıyla, 
verilmiştir. 
 

 
 
Resim 2. Deneyde kullanılan parmak frezeler. 
               (Soldan sağa sırasıyla T1, T2, T3)  
 
Deneylerde kullanılan kesme hızları ve ilerleme miktarı 
üretici firma tarafından tavsiye edilen ve CFTP 
malzemelerin işlenmesi için önerilen değerler arasından 
belirlenmiştir. İşlenebilirlik deneyleri Gazi Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümündeki 
Johnford marka VMC–550 model CNC dik işleme 
merkezinde gerçekleştirilmiştir. Tezgâha ait özellikler 
Çizelge 1’de verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneylerde kullanılan CNC Dik İşleme 
Merkezinin teknik özellikleri. 

 

 
Kesme kuvvetlerini belirlemek amacı ile Kistler 9272 
model üç bileşenli dinamometre, Kistler 5070A 
Amplifier (yükselteç) ve sonuçların grafik olarak elde 
edilmesi için Kistler-Dynoware programı kullanılmıştır. 
Çizelge 2’de deneylerde kullanılan cihaz ve donanıma 
ait özellikler,  Şekil 1’de ise deney düzeneğinin şematik 
gösterimi verilmiştir. 
 
Çizelge 2. Deneylerde kullanılan cihaz ve donanım 
özellikleri. 

 
 

Tezgah gücü 5 KW 

Maksimum Devir Sayısı 6000 dev/dak 

İşleme ebatları sırasıyla 
x,y,z ekseni 

600 x 500 x 600 mm 

Ölçü hassasiyeti 0.001 mm 

Kontrol Ünitesi Fanuc 

Dinamometre Kistler 9272 

Amplifier 
(Yükselteç) 

Kistler 5070A, 8 kanal, ±10V 

Veri Okuma Kartı 
CIO DAS 1602/12 Kart 
8 Analog Kanal,   
Ölçüm Aralığı 1.25-2.5-5-10V 

Yazılım 
Dynoware (veri sayısı/süresi 
ayarlama, grafik oluşturma) 
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Şekil 1. Deney Düzeneğinin Şematik Gösterimi. 
 
Kuvvet ölçümü için kullanılan dinamometre tezgâh 
tablasına monte edilmiş ve deney numuneleri bu 
dinamometre üzerine bağlanmıştır. Her bir deneyde 
oluşan sinyaller dinamometre vasıtası ile Amplifier’a ve 
daha sonra da Dynoware yazılımı kullanılarak 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.  
 
Şekil 2’de, deneylerde kullanılan cam elyaf takviyeli 
polimer kompozit malzemenin kesme işleminin 
yapılması esnasında kesici takıma ait ilerleme ve 
dönme yönleri gösterilmiştir. İşleme deneylerinde tüm 
takımlar için ortak uygulanan kesme parametreleri 
Çizelge 3’de verilmiştir. İşleme deneyleri sırasında 
Dynoware yazılımından alınan kesme kuvveti verileri 
(Şekil 3), tüm parametreler için ayrı ayrı 
değerlendirilerek grafiklere aktarılmıştır. 

 
Çizelge 3. Deneylerde kullanılan kesici takımlara ait 
kesme parametreleri. 

 

 
Şekil 2. Kesici takım dönme ve ilerleme yönleri. 
 

 
 
Şekil 3. Dynaware yazılımından alınan kesme kuvveti 
verileri  

 
3. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
(Evaluation of Results) 
 
Üç farklı kesici takım ile yapılan işleme deneylerinden 
elde edilen veriler, tablo halinde Çizelge 4’de verilmiştir. 
Bu çizelgedeki veriler ışığında kesme hızına ve ilerleme 
miktarına bağlı olarak, her bir takım geometrisi için 
kesme kuvvetlerindeki değişimleri gösteren grafikler 
ise, sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. 

Şekil 4 ve Şekil 5’deki grafikler birlikte 
değerlendirildiğinde; her üç takım için de, kesme 
kuvvetleri üzerinde, ilerleme miktarının kesme hızına 
göre daha etkili bir kesme parametresi olduğu 
görülmektedir. Bu durum literatürde farklı malzemeler 
için yapılan çalışmalarda da elde edilen veriler ile 
paralellik göstermekte olup, artan ilerleme miktarı ile 
kesme kuvvetlerindeki artış birim zamanda kaldırılan 
talaş hacminin artmasına atfedilmiştir [9 -11]. 

Farklı geometrilerdeki takımlar için, kesme hızındaki 
artışa bağlı olarak kesme kuvvetlerindeki artışlar 
değerlendirildiğinde; T1 kodlu takım geometrisi için, 
kesme hızı 90 m/dak’dan 130 m/dak’ya çıktığında 
kesme kuvvetlerindeki artış sadece % 5 düzeyinde 
kalırken, kesme hızı 130 m/dak’dan 170 m/dak’ya 
çıktığında kesme kuvvetlerindeki artış % 35 civarında 
olmuştur (Şekil 4 a). Bu durum standart geometriye 
sahip T1 kodlu takımla, yüksek kesme hızlarında talaş 
kaldırma sırasında, özellikle cam elyaf takviyenin 
yüksek aşındırıcı etkisi sebebiyle takım aşınmasının 
hızlı geliştiğini ve bu aşınmaya bağlı olarak da kesme 
kuvvetlerinde hızlı bir artış eğilimi olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu bulgular, aşındırıcı etkisi yüksek liflerle 
takviye edilmiş kompozitlerin standart parmak frezelerle 
işlenmesi söz konusu olduğunda, nispeten düşük 
kesme hızı/ilerleme kombinasyonları ile çalışılması 
gerektiğine işaret etmektedir.  

T2 kodlu takım için değerlendirme yapıldığında, 
deneylerin yapıldığı tüm kesme hızı şartlarında; kesme 
hızındaki artışa bağlı olarak kesme kuvvetlerinin 
nispeten daha kararlı kaldığı, ilerlemedeki artışla 
beraber, kesme kuvvetlerinin artış eğilimine girdiği 
görülmektedir.  

 

Kesme Hızı, V (m/dak) 90, 130, 170 

İlerleme Miktarı, f (mm/dev) 0,1; 0,15; 0,2 

Kesme Derinliği,  ap (mm) 10 

Yanal Kesme  Miktarı, ae (mm) 5 
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Çizelge 4. T1, T2 ve T3 Kodlu Kesici takımlar için 
işleme deneylerinden elde edilen veriler 

 

 

 

Özellikle en düşük ilerleme miktarı olan 0,1 mm/dev 
ilerleme için, kesme kuvvetleri kesme hızındaki artışla 
önemli bir değişim sergilemezken, ilerlemenin 
artmasıyla ve özellikle deney şartlarındaki en yüksek 
ilerleme miktarı olan 0,2 mm/dev için kesme 
kuvvetlerindeki artış belirgin hale gelmektedir (Şekil 4 
b).  “Kirpi” formu olarak adlandırılan ve genellikle farklı 
elyaf takviyeli kompozitleri işlemek için geliştirilen T2 
geometrisi, çok sayıda kesici ağıza sahip olup, talaş 
kaldırma sırasında çok sayıda kesici ağızın kesme 
işlemine dahil olmasını sağlarken, kesici ağızlara düşen 
düşük talaş yükü sebebiyle, kesici ağızlar keskinliğini 
uzun süre muhafaza edebilmektedir [11]. Ancak artan 
talaş yükü, kesici kenar geometrisindeki düşük 
mukavemet sebebiyle, aşınma eğilimini 
hızlandırmaktadır. Elde edilen bu bulgular, bu tür 
geometriye sahip takımlarla nispeten orta işleme 
şartlarında (orta kesme hızı ve ilerleme miktarı 
kombinasyonu ile) talaş kaldırmanın daha verimli 
olacağını ortaya koymaktadır.  

T3 takım geometrisi ile yapılan deneylerde elde edilen 
bulgular ise, bu geometriye sahip takımda kesme 
hızındaki artışın kesme kuvvetlerini değiştirmediğini 
göstermektedir (Şekil 4 c). Ayrıca diğer iki geometriye 
göre, tüm kesme kombinasyonlarıyla,  en düşük kesme 
kuvvetleri bu takımla yapılan işleme deneylerinde 
gözlenmiştir.  Negatif ve pozitif olarak çift yönlü helis 
açısına sahip bu kesici takımlar, helis açısının yön 
değiştirdiği eksenin kesme derinliği merkezine 
getirilmesi suretiyle yapılan talaş kaldırma işlemlerinde, 
bu tür elyaf takviyeli kompozitlerde yaşanan en büyük 
problem olan delaminasyon problemini elimine etmek 
için geliştirilmiştir. Talaş kaldırma sırasında 
delaminasyona sebep olan ve elyafları itmeye veya 
çekmeye çalışan kuvvetleri dengeleyerek katmanların 
açılmasını engelleyen bu geometri, aynı zamanda 
kesme kuvvetlerinin de dengelenmesini sağlamış 
olduğundan kesme hızındaki artışla kesme 

kuvvetlerinde bir değişim gözlenmemiştir (Şekil 4 c).  

Ancak bu takımla yapılan talaş kaldırma işlemlerinde 
de, diğer iki takımda olduğu gibi, kesme kuvvetleri 
ilerleme miktarındaki artışa daha duyarlıdır (Şekil 5).   

Şekil 5’deki grafikler, ilerleme miktarının kesme 
kuvvetleri üzerindeki bu etkisini açıkça ortaya 
koymaktadır. İlerleme miktarındaki artış, birim zamanda 
kaldırılan talaş hacmindeki artışa bağlı olarak kesme 
kuvvetlerinin de artmasına sebep olmuştur.  

 

 

 

Şekil 4. Farklı takım geometrileri için kesme hızına 
bağlı olarak kesme kuvvetlerindeki değişim: 
a) Takım T1 b) Takım T2 c) Takım T3 
 
 
 
 

 
Kesme 

Hızı 
(m/dak) 

 
İlerleme 
miktarı 

(mm/dev) 

 
T1 için 

Fxy 
Bileşke 
Kuvveti 

(N) 

 
T2 için 

Fxy 
Bileşke 
Kuvveti 

(N) 

 
T3 için 

Fxy 
Bileşke 
Kuvveti 

(N) 

 
90 

0,1 153,25 113,75 112,50 

0,15 180,00 154,00 131,50 

0,2 205,75 210,25 151,75 

 
130 

0,1 161,25 124,75 112,75 

0,15 191,50 158,75 139,00 

0,2 214,75 195,00 154,00 

 
170 

0,1 224,25 118,25 106,50 

0,15 255,00 179,75 133,25 

0,2 290,40 235,25 153,50 
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Şekil 5. Farklı takım geometrileri için ilerleme miktarına 
bağlı olarak kesme kuvvetlerindeki değişim: 
a) Takım T1 b) Takım T2 c) Takım T3 
 
4. Sonuç 
Üç farklı takım geometrisine sahip parmak freze ile 
CFTP kompozit malzemelerin işlenmesi sırasında, 
kesme parametrelerine bağlı olarak oluşan kesme 
kuvvetlerinin değerlendirilmesini amaçlayan bu 
çalışmada elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: 

- Her üç geometri için de, farklı malzemeler için 
bilindiği gibi, kesme kuvvetleri üzerinde 
ilerleme miktarı kesme hızına göre daha etkili 
bir parametredir.    

- Standart parmak freze formundaki (T1) kesici 
takımların kullanılması halinde, nispeten 
düşük kesme hızı/ilerleme kombinasyonları ile 
çalışılması gerektiği görülmüştür.  

- Elyaf takviyeli kompozitler için geliştirilmiş çok 
sayıda kesici ağız ihtiva eden T2 formundaki 
takımlar ile talaş kaldırılması halinde, orta 
kesme hızı/ilerleme kombinasyonları ile 
çalışılması önerilir.   

- Elyaf takviyeli kompozitlerde talaş kaldırma 
sırasında delaminasyonun azaltılmasını 
amaçlayan çift helis yönlü takımlar (T3), talaş 
kaldırma sırasında kesme kuvvetlerinin kararlı 
hale gelmesine katkı  sağlamaktadır.  

- Deney setini oluşturan tüm işleme 
kombinasyonlarında, en düşük kesme 
kuvvetleri çift helis yönlü T3 kodlu takımla 
yapılan deneylerde gözlenmiştir. 

- CFTP kompozit malzemelerin frezeleme 
operasyonlarında standart parmak frezelerden 
ziyade bu malzemelere özel geliştirilmiş T2 
veya T3 formundaki takımlar tercih edilmelidir. 

- Özellikle T3 formundaki takımla yapılacak 
talaş kaldırma işlemlerinde, yüksek kesme 
hızı/düşük ilerleme miktarı kombinasyonları ile 
daha etkili işlemenin gerçekleştirilebileceği 
görülmüştür. 
 

Bu çalışma; CFTP malzemelerin işlenebilirlik 
özelliklerini araştırmaya yönelik bir araştırmanın bir 
bölümünü oluşturmaktadır. Doğru kesici takım 
geometrisi ve işleme parametrelerinin belirlenmesi için, 
kesme kuvvetlerinin yanında yüzey kalitesi ve 
delaminasyon kriterlerinin de ortaya konulmasına 
ihtiyaç vardır.   
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EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE HEATING-COOLING AND TEMPERATURE 
VARIATION OF SERIES CONNECTED RANQUE-HILSCH VORTEX TUBE 

SYSTEM USED IN AIR AND CARBON DIOXIDE 
 

AKIŞKAN OLARAK HAVA ve KARBONDİOKSİT KULLANILAN SERİ BAĞLI 
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Özet 
 
Bu çalışmada, kütlesel debileri ayarlamak için sıcak 
akışkan çıkış tarafındaki bir kontrol vanası hariç hiçbir 
hareketli parçası bulunmayan gövde uzunluğu 100 mm, 
iç çapı 7 mm olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch 
Vorteks Tüp kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda, 
sıcak akışkan çıkış tarafındaki kontrol vanası tam açık 
konumda bırakılmıştır. İki adet karşıt akışlı Ranque-
Hilsch Vorteks Tüpler birbirine seri bağlanmış ve seri 
bağlanan RHVT’de Polyamid Plastik ve Pirinç 
malzemeden üretilmiş altı orfisli nozul kullanmıştır. 
Yapılan deneysel çalışmalarda, basınçlı akışkan olarak 
Hava ve Karbondioksit (CO2) gazı kullanılmıştır. Seri 
bağlı karşıt akışlı Ranque-Hilsch vorteks tüp sistemde 
giriş basıncı 200 kPa’dan başlayarak 100 kPa 
aralıklarla 600 kPa’a kadar değişik basınçlarda, Hava 
ve CO2 gazı kullanılarak ısıtma-soğutma sıcaklık 
değişimi deneysel olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Ranque-Hilsch vorteks tüp, 

soğutma, ısıtma 

 
Abstract 
 
In this study, counter flow Ranquee-Hilsch vortex tube 
(RHVT), having all parts stationary, except for the 
control valve was used in order to arrange volumetric 
flows at the hot side, was used having 7 mm inner 
diameter and 100 mm length. Experimental setup was 
constituted two vortex tubes connected as series. 
Compressed Air and Carbon dioxide (CO2) were used 
as working fluids with inlet pressure range 200 – 600 
kPa with 50 kPa variation.  Polyamide and brass 
nozzles were used in the RHVT system with nozzle 
number six. Performance of heating and cooling 
temperature of a series connected counter flow 
Ranquee-Hilsch Vortex Tube was experimentally 
investigated. 
 
Keywords: Ranque-Hilsch vortex tube, cooling, 

heating 

 
1. Giriş 
 
Ranque - Hilsch Vorteks tüp ilk kez George Joseph 
Ranque tarafından 1931 yılında keşf edilmiş ve Rudoph 
Hilsch tarafından 1947 yılında geliştirilmiştir. Keşfi ve 
geliştirmesini yapan kişilerin isimlerinden dolayı 
Ranque - Hilsch vorteks tüpü (RHVT) olarak 
isimlendirilmiştir. RHVT, sıcak akışkan çıkış tarafındaki 
kontrol vanasından başka hiç bir hareketli parçası 
bulunmayan ve ufak sayılabilecek bir borudan oluşan 

basınçlı akışkan ile çalışarak aynı anda soğutma ve 
ısıtma işlemi yapan bir sistemdir [1-2].   
 
Bu çalışmada kullanılan karşıt akışlı RHVT çalışma 
prensibi şekil 1 de verilmiştir. Basınçlı akışkan 

RHVT’ne, giriş ağzında bulunan nozuldan geçerek 
girer. Nozul tüp girişinde yüksek olan basıncı azaltarak 
hızın artmasını sağlamaktır. Nozuldan geçen akışkan, 
tüpe giren basınçlı akışkana bağımlı olarak tüpün 
geometrik yapısından dolayı çok yüksek açısal hızlarda 
dönmeye başlar. Bu esnasında, akış merkezkaç kuvveti 
ile tüp cidarına doğru genişlemeye başlar.  Bunun 
sonucunda da tüp merkezindeki akışkan ile tüp 
cidarındaki akışkan arasında basınç farkı oluşur. 
Oluşan basınç farkı sonucu ile akış radyal yönde 
merkeze doğru genişler. Merkezdeki akışın açısal hızı, 
açısal momentumun korunumu ilkesinden dolayı tüp 
cidarındaki akışının açısal hızından daha yüksek 
değerdedir. Bunun sonucu tüp içerisinde iki farklı 
hızlarda dönen iki akışkan oluşur. Merkezdeki akışkan 
daha yüksek hıza sahip olduğundan dolayı yüzeydeki 
akışkanı hızlanarak merkezdeki akıştan cidardaki 
akışkana mekanik enerji transferi oluşur. Mekanik 
enerjisi azalan merkezdeki akışkan soğuk akışı, tüp 
cidardaki sürtünme etkisi ve merkezdeki akışkandan 
aldığı mekanik enerjiden dolayı tüp cidarındaki akış 
sıcak akıştır. Şekil 1’de gösterildiği gibi, Karşıt akışlı 
RHVT soğuk akış, sıcak akışın çıktığı uçtaki kontrol 
vanasından dolayı bir durgunluk noktasından sonra 
akışkan geriye doğru döner. Bunun sonucunda, 
RHVT’lerde aynı anda bir tarafından soğuk akış, diğer 
tarafından da sıcak akış elde edilir [3-5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 1. Karşıt akışlı RHVT yapısı. 

 
Markal (2010), yaptığı yüksek lisans tez çalışmasında 
deneysel olarak vorteks tüpünde kullanılan nozul 
geometrisi tasarımı, vorteks tüp gövde uzunluğunu, 
giriş basıncına göre ve tapa uç açısının sistem 
performansına olan etkisini incelemiştir. Bu inceleme 
sonucunda nem etkisinin, yalıtımın ve ortam 
sıcaklığının vorteks tüp performansına etkisini 
gözlemlemiş ve durma noktasının yerini tespit 
edebilmek için termal kamera kullanarak; vorteks tüp 
yüzeyinin sıcaklık dağılımını belirlemiştir [6]. Kırmacı 

Basınçlı akışkan girişi 

 Girdaplı akış başlangıcı 

Nozul 

  Sıcak akış  

Kontrol vanası 

Soğuk akış  
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(2018), yaptığı çalışmada çalışmasında Gövde 
uzunluğunun çapa oranı (L/D) 10 ve 12.5 olan iki adet 
karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde 200 kPa’ 
dan 600 kPa basınç değerine kadar 50 kPa aralıklarla 
basınçlı akışkan olarak hava kullanılarak soğutma ve 
ısıtma performanslarını deneysel olarak incelemiştir. 
Çalışmada polyamid ve alüminyum malzemesinden 
yapılmış 6 nozullu orifisler kullanmış ve en düşük soğuk 
akış sıcaklığı L/D oranı 10 olan alüminyum 
malzemeden üretilmiş 6 nozullu orifiste olduğu 
deneysel olarak tespit etmiştir [7]. Kırmacı vd. (2018), 
yaptığı çalışmada çalışmasında 100 mm, iç çapı 7 mm 
olan iki adet karşıt akışlı RHVT birbirine seri ve paralel 
olarak birbirine bağlamış ve birbirine seri ve paralel 
bağlanan RHVT’de Polyamid Plastik, Alüminyum ve 
Pirinç malzemeden üretilmiş altı orfisli nozul 
kullanmıştır. Birbirine seri ve paralel bağlanan RHVT’de 
giriş basıncı 200 kPa’ dan 600 kPa basınç değerine 
kadar 50 kPa aralıklarla basınçlı hava kullanılarak 
ısıtma-soğutma sıcaklık performansları deneysel olarak 
karşılaştırmıştır. Deneysel sonuçlar 
değerlendirildiğinde, en düşük soğuk akışkan sıcaklığı 
600 kPa giriş basınç değerinde Alüminyumun 
malzemeden üretilmiş nozulda -19.6 

0
C paralel bağlı 

deneysel sistemde olduğu, en yüksek sıcak akışkan 
sıcaklığı ise 600 kPa giriş basınç değerinde Pirinç 
malzemeden üretilmiş nozulda 41.6 0C Paralel bağlı 
deneysel sistemde olduğu tespit etmiştir [8]. 
 
Bu çalışmada, gövde uzunluğu 100 mm, iç çapı 7 mm 
ölçülerinde olan bir vorteks tüpün ve aynı özelliklere 
sahip iki adet karşıt akışlı RHVT’ler birbirine seri olarak 
bağlanarak deney sistemi oluşturulmuş ve giriş basıncı 
200 kPa’dan 600 kPa basınç değerine kadar 100 kPa 
aralıklarla basınçlı Hava ve Karbondioksit gazı 
kullanılarak soğutma–ısıtma performansları deneysel 
olarak etkileşimini incelenmiştir. Çalışmamızda 
RHVT’ler Polyamid ve Pirinç malzemeden üretilmiş altı 
orfisli nozullar kullanılmıştır. 

  
2. Deneysel Çalışma 
 
2.1. Deneysel Sistem 

 
RHVT genişliği 20 cm, boyu 60 cm, kalınlığı 1.5 mm 
olan bir sac levha üzerine yatay konumda sabitlenerek 
Şekil 2’deki gibi yerleştirilmiştir. RHVT giren akışkanın 
basıncını ölçmek için %5 hassasiyetinde PAKKENS 
marka gliserinli manometre, hacimsel debilerini ölçmek 
için %3 hassasiyetinde TSI (Trust. Science, Innovatıon) 
marka debimetreler RHVT çıkışlarına bağlanmıştır. 
Ayrıca kullanılan debimetre ile bağlandığı noktadaki 
basınç ve hacimsel debi değerleri okunmaktadır. RHVT 
çıkan soğuk ve sıcak akışkanların sıcaklıklarını ölçmek 
için ±1 

o
C hassasiyetinde olan dijital termometreler 

kullanılmıştır. Dijital termometrelerin probları RHVT 
sıcak ve soğuk çıkış taraflarından 5 mm ilerisine 1 mm 
çapında delinmiş tüpün merkezine gelecek şekilde 
yerleştirilmiş, etrafı silikonla kapatılarak sızdırmazlık 
sağlanmıştır. Sistem elemanları arasındaki bağlantılar 
basınca dayanıklı pnömatik hortum vasıtasıyla 
yapılmıştır. Şekil 3 de deneysel sistemde kullanılan 
Polyemid ve Pirinç malzemelerinden üretilmiş nozullar 
verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. Seri bağlı RHVT deney sistem 
 

 
Şekil 3. Deneylerde kullanılan nozullar 

 
2.2 Deneylerin Yapılışı 

 
RHVT sisteminin basınçlı hava kaynağını karşılamak 
için 15 kW’lık hava kompresörü kullanılmıştır. Sistem 
elemanları arasındaki bağlantılar basınca dayanıklı 
pnömatik hortum kullanılmıştır. RHVT’nün girişi ile hava 
kompresörü arasında, 10 bar basınç dayanımı olan 
pnömatik hortum, quick kuplin ile bağlanmıştır. 
Deneysel işleme Polyemid malzemelerinden üretilmiş 
nozuldan başlanmıştır. Hava kompresörü çalıştırılmış 
ve RHTV akışkan girişindeki başlangıç basıncı olan 200 
kPa basınca ayarlanmıştır. Yapılan basınç 
ayarlamasından sonra RHVT’nün sıcak ve soğuk 
akışkan çıkışına monte edilen ölçüm cihazlarında 
(debimetre) okunan sıcaklık değerleri sabitleninceye 
kadar 200 kPa basınçlı hava, kompresörden 
gönderilmiştir. RHVT girişteki basınç, çıkan soğuk akış 
ile sıcak akış sıcaklığı ve debileri de okunmuştur. 300 
kPa olan basınç değerindeki deneye başlamadan önce 
RHVT’den çıkan sıcak ve soğuk akış sıcaklık değerleri 
ile ortam sıcaklığını ölçen sıcaklık değerine gelinceye 
kadar beklenmiş ve okunan değerler eşitlendikten 
sonra 300 kPa olan basınç değerindeki deneyler 
yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra da 400, 500 ve 
600 bar basınç değerleri arasında deneyler yapılmıştır. 
Daha sonra yukarıda yapılan tüm deneysel işlemlerin 
hepsi pirinç nozul için tekrarlanmıştır. Hava yapılan tüm 
deneyler tamamlanmış ve daha sonrada Karbondioksit 
tüpü deneysel sisteme bağlanmıştır. Daha sonra da 
sırasıyla Polyamid ve Pirinç malzemeden üretilmiş altı 
orfisli nozullar için giriş basıncı 200 kPa ile 600 kPa 100 
kPa aralıklarla olacak şekilde karbondioksit için tüm 
deneyler yapılmıştır. .Deneyde elde edilen sonuçların 
doğruluğu için bir deney 3 kez tekrarlanmış ve elde 
edilen değerlerin ortalamaları alınmıştır. 
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3. Bulgular ve Tartışma 
 
Bir giriş ve bir çıkışlı sürekli akışlı açık sistemler için 
kütlenin korunumu, 

kş

. .
çgir mm                  (1) 

 
 
Eşitlik 1 vorteks tüpü için Eşitlik 2 şeklinde yazılabilir. 
 
mgir : Girişteki akışkanın kütlesel debisi, kg/s 
 
mçkş : Çıkıştaki akışkanın kütlesel debisi, kg/s 
 
şeklinde yazılabilir. 
 
Eşitlik 1 vorteks tüpü için Eşitlik 2 şeklinde yazılabilir. 

baçkş mmm
...

                   (2) 

 
Vorteks tüpünde performansa önemli ölçüde etki eden 
soğuk akışkanın kütle debisinin, girişteki akışkanın 
kütle debisine oranı yc olarak tanımlanmış ve Eşitlik 3 
ile verilmiştir.      

gir

b

c

m

m
y

.

.

                        (3) 

.

am     : Sıcak akışkanın kütlesel debisi, kg/s  

.

bm     : Soğuk akışkanın kütlesel debisidir, kg/s 

           
Vorteks tüplerde, sıcak çıkış tarafında bulunan vananın 
açılıp kanması ile yc oranı değişmektedir. Yapılmış olan 
bu deneysel çalışmada, vorteks tüpün sıcak akış 
çıkışındaki vana tam açık konumda tutulmuştur. 
Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile soğuk uçtaki akışkan 

sıcaklık (Tsgk) farkı, soğuk akışkan sıcaklık farkı Tsgk 
olarak tanımlanmış ve Eşitlik 4 ile verilmiştir. 

girsgksgk TTT                    (4) 

 
Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak uçtaki akışkan 

sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan sıcaklık farkı Tsck 
olarak tanımlanmış ve Eşitlik 5 ile verilmiştir. 

girscksck TTT                     (5) 

 
Deneysel sistemin performansı, sıcak akışkanın 
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark 
olan cinsinden Eşitlik 6 ile ifade edilmiştir [9-12]. 

sgksck TTT                     (6) 

Oluşturulan deneysel sistemde kullanılan basınçlı 
akışkanın 6 nozulda giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’dan 50 
kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine kadar paralel 
bağlı karşıt akışlı RHVT sisteminin sıcak akışkan çıkış 
ucunda ölçülen sıcaklıklar (Tsck) Şekil 4 verilmiştir. 
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 Şekil 4. Giriş Basıncı ile Tsck değişim grafiği 
 
Şekil 4 incelendiğinde en yüksek Tsck incelendiğinde, 
Hava akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa değerinde 
pirinç malzemesinden yapılmış nozul da Tsck değeri 
37.4 

0
C olduğu, en düşük Tsck incelendiğinde ise 

Karbondioksit akışkanında giriş basıncı Pgir=200 kPa 
değerinde polyamid malzemeden yapılmış nozul da Tsck 
değeri 21.5 

0
C olduğu ölçülmüştür. Deneysel sistemde 

giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’dan 100 kPa aralıklarla 600 
kPa basınç değerine kadar karşıt akışlı RHVT’ün soğuk 
akışkan çıkış ucunda ölçülen sıcaklıklar (Tsgk) Şekil 5 
verilmiştir 
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 Şekil 5. Giriş Basıncı ile Tsgk değişim grafiği 
 
Deneysel sistemde giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’dan 100 
kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine kadar karşıt 
akışlı RHVT’ün soğuk akışkan çıkış ucunda ölçülen 
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sıcaklıklar (Tsgk) Şekil 5 verilmiştir. Şekil 5 
incelendiğinde en düşük Tsgk incelendiğinde 
Karbondioksit akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa 
değerinde pirinç malzemesinden yapılmış nozul da -
14.4 

0
C olarak, en yüksek Tsgk ise Pgir=200 kPa 

değerinde polyamid malzemeden yapılmış nozul da 3.2 
0
C olarak ölçülmüştür. 

 
Deneysel sistemde giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’ dan 100 
kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine kadar sıcak 
akışkanın sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı 
arasındaki fark (∆T) Şekil 6 verilmiştir. Şekil 6 
incelendiğinde en yüksek ∆T incelendiğinde, Hava 
akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa değerinde pirinç 
malzemesinden yapılmış nozul da ∆T değeri 43.2 

0
C, 

en düşük ∆T incelendiğinde ise Karbondioksit 
akışkanında giriş basıncı Pgir=200 kPa değerinde 
polyamid malzemeden yapılmış nozul da  ∆T değeri 
18.8 

0
C olduğu ölçülmüştür. 
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 Şekil 6. Giriş Basıncı ile ∆T değişim grafiği 
 

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Deneysel sonuçlar değerlendirildiğinde, en yüksek 
sıcak akış çıkış sıcaklığı Karbondioksit akışkanında 
oluşmuş ve giriş basıncı arttıkça RHVT çıkan sıcak 
akışkan sıcaklığı artmıştır. RHVT çıkan en düşük soğuk 
akışkan sıcaklığı Karbondioksit akışkanında oluşmuş 
ve giriş basıncı arttıkça RHVT çıkan soğuk akışkan 
sıcaklığı düşmüştür. Ölçülen RHVT çıkan soğuk ve 
sıcak akış sıcaklıklar dikkati alındığından en iyi 
performansı pirinç malzemesinden yapılmış nozul ile 
elde edilmiştir. Özet olarak, deneysel sonuçlar 
değerlendirildiğinde oluşturulan deneysel giren basıncı 
arttırıldıkça, soğuk çıkıştaki akışkan sıcaklığı düşerken, 
sıcak çıkıştaki akışkan sıcaklığı ve sıcak akışkanın 
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark 
artmaktadır. Yapılan bu çalışma temel alınarak farklı 
nozul malzemeleri, sayıları ve akışkanlar ile geniş 
kapsamlı çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada iç çapı 7 mm, gövde uzunluğu 100 mm 
olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp 
(RHVT) kullanılmış ve seri biçimde birbirine bağlanarak 
deneysel sistem oluşturulmuştur. RHVT’de Polyamid ve 
Alüminyum malzemeden üretilmiş iki nozul 
kullanılmıştır. RHVT’de akışkan olarak giriş basıncı 200 
kPa’dan 600 kPa basınç değerine kadar 100 kPa 
aralıklarla basınçlı hava ve karbondioksit kullanılmıştır. 
Birbirlerine paralel bağlanan Karşıt akışlı Ranque-
Hilsch Vorteks Tüpün ısıtma-soğutma sıcaklık 
performansları deneysel olarak incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Ranque-Hilsch vorteks tüp, 

soğutma, ısıtma 

 
Abstract 
 
In this study, study, inner diameter 7mm and body 
length 100 mm parallel connected two numbers of 
counter flow Ranque-Hilsch vortex tubes (RHVT), have 
been used as experimental system. Two nozzles made 
by polyamide, aluminum and brass material have been 
used. Inlet pressure of pressurized air and carbon 
dioxide used as fluids material in RHVT change from 
200 kPa to 600 kPa with 100 kPa intermediate value. 
Performance of heating and cooling temperature of a 
parallel connected counter flow Ranque-Hilsch Vortex 
Tube was experimentally investigated. 
 
Keywords: Ranque-Hilsch vortex tube, cooling, 

heating 
  

1. Giriş 
 
İlk kez George Joseph Ranque tarafından 1931 yılında 
keşfedilen ve daha sonra Rudoph Hilsch tarafından 
1947 yılında geliştirilmiş olan vorteks tüpleri, iki 
araştırmacıların isimleri ile Ranque-Hilsch Vorteks Tüpü 
(RHVT) olarak adlandırılmaktadırlar. RHVT basınçlı 
akışkan ile çalışarak, aynı anda hem ısıtma hem de 
soğutma işlemi meydana gelir. RHVT kontrol vanası 
hariç hareketli bir parçası bulunmayan basit bir boru 
sistemdir [1-2].   
 
Bu çalışmada kullanılan karşıt akışlı RHVT çalışma 
prensibi şekil 1 de verilmiştir. RHVT’ler ile aynı anda 

hem sıcak hem de soğuk akış elde edilmesi gösterildiği 
gibi iki farklı açısal hızlarda dönen akış arasında oluşan 
mekanik enerji transferidir. RHVT’ne basınçlı akışkan, 
giriş ağzında yer alan nozuldan geçerek teğetsel olarak 
girer. Tüp girişindeki nozul ile basınçlı olan giriş 
akışkanının basıncını düşürülerek hızın artmasını 

sağlamaktır. Nozuldan geçen akışkan, tüpe giren 
basınçlı akışkana bağımlı olarak tüpün silindirik 
yapısından dolayı çok yüksek açısal hızlarda dönmeye 
başlar. Bu dönme esnasında, akış merkezkaç kuvvetin 
etkisi ile tüp cidarına doğru açılmaya başlar.  Bunun 
sonucunda da tüp merkezindeki akışkan ile tüp 
cidarındaki akışkan arasında basınç farkı oluşur. 
Oluşan basınç farkı sonucu ile akış radyal yönde 
merkeze doğru genişler. Merkezdeki akışın açısal hızı, 
açısal momentumun korunumu ilkesinden dolayı tüp 
cidarındaki akışının açısal hızından daha yüksek 
değerdedir. Bundan dolayı tüp içerisinde iki farklı 
hızlarda dönen iki akış oluşur. Merkezdeki akış daha 
yüksek hıza sahip olduğundan dolayı yüzeydeki akışı 
hızlanarak merkezdeki akıştan cidardaki akışa mekanik 
enerji transferi oluşur. Mekanik enerjisi azalan 
merkezdeki akış soğuk akış, tüp cidardaki sürtünme 
etkisi ve merkezdeki akıştan aldığı mekanik enerjiden 
dolayı tüp cidarındaki akış sıcak akıştır. Karşıt akışlı 
RHVT şekil 1’de gösterildiği gibi, soğuk akış, sıcak 
akışın çıktığı uçta bulunan vananın etkisi ile bir 
durgunluk noktasından sonra akış geriye doğru 
yönlenir. Bunun sonucunda, RHVT’lerde aynı anda bir 
ucundan soğuk akış diğer ucundan ise sıcak akış elde 
edilir. RHVT de uzunluğun tüp çapına oranı, imal 
edilmiş olduğu malzeme, nozul sayısı, akışkanın 
girişteki hızı ve basınç değeri RHVT elde edilen soğuk 
ve sıcak akış sıcaklığını etkileyen faktörlerdir [3-5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Karşıt akışlı RHVT yapısı. 
 

Kırmacı vd. (2010) Yaptıkları çalışmada 2,3,4,5,6 nozul 
sayılarında, basınçlı akışkan olarak hava, oksijen, azot 
ve argon kullanarak 50 kPa aralıklarla 150 kPa dan 700 
kPa kadar soğutma- ısıtma performanslarını deneysel 
olarak incelemiştir, sistemdeki kayıp işi ekserji analizi 
ile hesaplamış yapılan deneyler sonucunda elde edilen 
verileri değerlendirmiş ve performans artırması için 
önerilerde bulunmuştur [3]. Cebeci (2013), yaptığı 
yüksek lisans tez çalışmasında, gövde uzunluğu 100 
mm, iç çapı 10 mm olan karşıt akışlı bir vorteks 
tüpünde 2, 3, 4, 5, 6 nozul sayılarında, basınçlı akışkan 
olarak hava ve oksijen kullanarak 50 kPa aralıklarla,  
150 kPa’ dan 700 kPa basınç değerine kadar soğutma 
ve ısıtma performanslarını deneysel olarak incelemiştir. 
Sistemdeki kayıp iş ve verimi ekserji analizi ile 
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hesaplamıştır [6]. Kırmacı (2018), yaptığı çalışmada 
çalışmasında Gövde uzunluğunun çapa oranı (L/D) 10 
ve 12.5 olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch 
Vorteks Tüpünde 200 kPa’ dan 600 kPa basınç 
değerine kadar 50 kPa aralıklarla basınçlı akışkan 
olarak hava kullanılarak soğutma ve ısıtma 
performanslarını deneysel olarak incelemiştir. 
Çalışmada polyamid ve alüminyum malzemesinden 
yapılmış 6 nozullu orifisler kullanmış ve en düşük soğuk 
akış sıcaklığı L/D oranı 10 olan alüminyum 
malzemeden üretilmiş 6 nozullu orifiste olduğu 
deneysel olarak tespit etmiştir [7]. Kırmacı vd. (2018), 
yaptığı çalışmada çalışmasında 100 mm, iç çapı 7 mm 
olan iki adet karşıt akışlı RHVT birbirine seri ve paralel 
olarak birbirine bağlamış ve birbirine seri ve paralel 
bağlanan RHVT’de Polyamid Plastik, Alüminyum ve 
Pirinç malzemeden üretilmiş altı orfisli nozul 
kullanmıştır. Birbirine seri ve paralel bağlanan RHVT’de 
giriş basıncı 200 kPa’ dan 600 kPa basınç değerine 
kadar 50 kPa aralıklarla basınçlı hava kullanılarak 
ısıtma-soğutma sıcaklık performansları deneysel olarak 
karşılaştırmıştır. Deneysel sonuçlar 
değerlendirildiğinde, en düşük soğuk akışkan sıcaklığı 
600 kPa giriş basınç değerinde Alüminyumun 
malzemeden üretilmiş nozulda -19.6 

0
C paralel bağlı 

deneysel sistemde olduğu, en yüksek sıcak akışkan 
sıcaklığı ise 600 kPa giriş basınç değerinde Pirinç 
malzemeden üretilmiş nozulda 41.6 

0
C Paralel bağlı 

deneysel sistemde olduğu tespit etmiştir [8]. 
 
Bu çalışmada, gövde uzunluğu 100 mm, iç çapı 7 mm 
ölçülerinde olan bir vorteks tüpün ve aynı özelliklere 
sahip iki adet karşıt akışlı RHVT’ler birbirine paralel 
olarak bağlanarak deney sistemi oluşturulmuş ve giriş 
basıncı 200 kPa’dan 600 kPa basınç değerine kadar 
100 kPa aralıklarla basınçlı Hava ve Karbondioksit gazı 
kullanılarak soğutma–ısıtma performansları deneysel 
olarak etkileşimini incelenmiştir. Çalışmamızda 
RHVT’ler Polyamid ve Alüminyum malzemeden 
üretilmiş iki orfisli nozullar kullanılmıştır. 

  
2. Deneysel Çalışma 
 
2.1. Deneysel Sistem 

 
RHVT genişliği 20 cm, boyu 60 cm, kalınlığı 1.5 mm 
olan bir sac levha üzerine yatay konumda sabitlenerek 
Şekil 2’deki gibi yerleştirilmiştir. RHVT giren akışkanın 
basıncını ölçmek için %5 hassasiyetinde PAKKENS 
marka gliserinli manometre, hacimsel debilerini ölçmek 
için %3 hassasiyetinde TSI (Trust. Science, Innovatıon) 
marka debimetreler RHVT çıkışlarına bağlanmıştır. 
Ayrıca kullanılan debimetre ile bağlandığı noktadaki 
basınç ve hacimsel debi değerleri okunmaktadır. RHVT 
çıkan soğuk ve sıcak akışkanların sıcaklıklarını ölçmek 
için ±1 

o
C hassasiyetinde olan dijital termometreler 

kullanılmıştır. Dijital termometrelerin probları RHVT 
sıcak ve soğuk çıkış taraflarından 5 mm ilerisine 1 mm 
çapında delinmiş tüpün merkezine gelecek şekilde 
yerleştirilmiş, etrafı silikonla kapatılarak sızdırmazlık 
sağlanmıştır. Sistem elemanları arasındaki bağlantılar 
basınca dayanıklı pnömatik hortum vasıtasıyla 
yapılmıştır. Tüm deneyler 21 

0
C’lik ortam sıcaklığında 

yapılmıştır. Deneyde elde edilen sonuçların doğruluğu 
için bir deney 3 kez tekrarlanmış ve elde edilen 
değerlerin ortalamaları alınmıştır. Şekil 3 de deneysel 
sistemde kullanılan Polyemid ve Alüminyum 
malzemelerinden üretilmiş nozullar verilmiştir. 
 

           
 

Şekil 2. Paralel bağlı RHVT deney sistem 
 

 

Şekil 3. Deneylerde kullanılan nozullar 
 

2.2 Deneylerin Yapılışı 

 
RHVT sisteminin basınçlı hava kaynağını karşılamak 
için 15 kW’lık hava kompresörü kullanılmıştır. Sistem 
elemanları arasındaki bağlantılar basınca dayanıklı 
pnömatik hortum kullanılmıştır. RHVT’nün girişi ile hava 
kompresörü arasında, 10 bar basınç dayanımı olan 
pnömatik hortum, quick kuplin ile bağlanmıştır. 
Deneysel işleme Polyemid malzemelerinden üretilmiş 
nozuldan başlanmıştır. Hava kompresörü çalıştırılmış 
ve RHTV akışkan girişindeki başlangıç basıncı olan 200 
kPa basınca ayarlanmıştır. Yapılan basınç 
ayarlamasından sonra RHVT’nün sıcak ve soğuk 
akışkan çıkışına monte edilen ölçüm cihazlarında 
(debimetre) okunan sıcaklık değerleri sabitleninceye 
kadar 200 kPa basınçlı hava, kompresörden 
gönderilmiştir. RHVT girişteki basınç, çıkan soğuk akış 
ile sıcak akış sıcaklığı ve debileri de okunmuştur. 300 
kPa olan basınç değerindeki deneye başlamadan önce 
RHVT’den çıkan sıcak ve soğuk akış sıcaklık değerleri 
ile ortam sıcaklığını ölçen sıcaklık değerine gelinceye 
kadar beklenmiş ve okunan değerler eşitlendikten 
sonra 300 kPa olan basınç değerindeki deneyler 
yapılmaya başlanmıştır. Daha sonra da 400, 500 ve 
600 bar basınç değerleri arasında deneyler yapılmıştır. 
Daha sonra yukarıda yapılan tüm deneysel işlemlerin 
hepsi Alüminyum nozul için tekrarlanmıştır. Hava 
yapılan tüm deneyler tamamlanmış ve daha sonrada 
Karbondioksit tüpü deneysel sisteme bağlanmıştır. 
Daha sonra da sırasıyla Polyamid ve Alüminyum 
malzemeden üretilmiş iki orfisli nozullar için giriş 
basıncı 200 kPa ile 600 kPa 100 kPa aralıklarla olacak 
şekilde karbondioksit için tüm deneyler yapılmıştır. 
.Deneyde elde edilen sonuçların doğruluğu için bir 
deney 3 kez tekrarlanmış ve elde edilen değerlerin 
ortalamaları alınmıştır.  
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3. Bulgular ve Tartışma 
 
Bir giriş ve bir çıkışlı sürekli akışlı açık sistemler için 
kütlenin korunumu, 

kş

. .
çgir mm                  (1) 

 
Eşitlik 1 vorteks tüpü için Eşitlik 2 şeklinde yazılabilir. 
 
mgir : Girişteki akışkanın kütlesel debisi, kg/s 
 
mçkş : Çıkıştaki akışkanın kütlesel debisi, kg/s 
 
şeklinde yazılabilir. 
 
Eşitlik 1 vorteks tüpü için Eşitlik 2 şeklinde yazılabilir. 

baçkş mmm
...

                   (2) 

 
Vorteks tüpünde performansa önemli ölçüde etki eden 
soğuk akışkanın kütle debisinin, girişteki akışkanın 
kütle debisine oranı yc olarak tanımlanmış ve Eşitlik 3 
ile verilmiştir.      

gir

b

c

m

m
y

.

.

                        (3) 

.

am     : Sıcak akışkanın kütlesel debisi, kg/s  

.

bm     : Soğuk akışkanın kütlesel debisidir, kg/s 

Vorteks tüplerde, sıcak çıkış tarafında bulunan vananın 
açılıp kanması ile yc oranı değişmektedir. Yapılmış olan 
bu deneysel çalışmada, vorteks tüpün sıcak akış 
çıkışındaki vana tam açık konumda tutulmuştur. 
Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile soğuk uçtaki akışkan 

sıcaklık (Tsgk) farkı, soğuk akışkan sıcaklık farkı Tsgk 
olarak tanımlanmış ve Eşitlik 4 ile verilmiştir. 

girsgksgk TTT                    (4) 

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak uçtaki akışkan 

sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan sıcaklık farkı Tsck 
olarak tanımlanmış ve Eşitlik 5 ile verilmiştir. 

girscksck TTT                     (5) 

Deneysel sistemin performansı, sıcak akışkanın 
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark 
olan cinsinden Eşitlik 6 ile ifade edilmiştir [9-11]. 

sgksck TTT                     (6) 

Oluşturulan deneysel sistemde kullanılan basınçlı 
akışkanın 6 nozulda giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’dan 50 
kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine kadar paralel 
bağlı karşıt akışlı RHVT sisteminin sıcak akışkan çıkış 
ucunda ölçülen sıcaklıklar (Tsck) Şekil 4 verilmiştir. 
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Şekil 4. Giriş Basıncı ile Tsck değişim grafiği 
 
Şekil 4 incelendiğinde en yüksek Tsck incelendiğinde, 
Hava akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa değerinde 
alüminyum malzemesinden yapılmış nozul da Tsck 
değeri 39.6 

0
C olduğu, en düşük Tsck incelendiğinde ise 

Karbondioksit akışkanında giriş basıncı Pgir=200 kPa 
değerinde polyamid malzemeden yapılmış nozul da Tsck 
değeri 24.4 

0
C olduğu ölçülmüştür.  

 
Deneysel sistemde giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’dan 100 
kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine kadar karşıt 
akışlı RHVT’ün soğuk akışkan çıkış ucunda ölçülen 
sıcaklıklar (Tsgk) Şekil 5 verilmiştir. 
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Şekil 5. Giriş Basıncı ile Tsgk değişim grafiği 
 
Şekil 5 incelendiğinde en düşük Tsgk incelendiğinde 
Karbondioksit akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa 
değerinde alüminyum malzemesinden yapılmış nozul 
da       -35.9 

0
C olarak, en yüksek Tsgk ise Pgir=200 kPa 

değerinde polyamid malzemeden yapılmış nozul da 9.2 
0
C olarak ölçülmüştür. 

 
Deneysel sistemde giriş basıncı (Pgir) 200 kPa’ dan 100 
kPa aralıklarla 600 kPa basınç değerine kadar sıcak 
akışkanın sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı 
arasındaki fark (∆T) Şekil 6 verilmiştir. Şekil 6 
incelendiğinde en yüksek ∆T incelendiğinde, 
Karbondşoksit akışkanında giriş basıncı Pgir=600 kPa 
değerinde alüminyum malzemesinden yapılmış nozul 
da ∆T değeri 75.2 

0
C, en düşük ∆T incelendiğinde ise 

Hava akışkanında giriş basıncı Pgir=200 kPa değerinde 
polyamid malzemeden yapılmış nozul da  ∆T değeri 
13.2 

0
C olduğu ölçülmüştür. 
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Şekil 6. Giriş Basıncı ile ∆T değişim grafiği 
 

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Deneysel sonuçlar değerlendirildiğinde, en yüsek sıcak 
akış çıkış sıcaklığı Hava akışkanında oluşmuş ve giriş 
basıncı arttıkça RHVT çıkan sıcak akışkan sıcaklığı 
artmıştır. RHVT çıkan en düşük soğuk akışkan sıcaklığı 
Karbondioksit akışkanında oluşmuş ve giriş basıncı 
arttıkça RHVT çıkan soğuk akışkan sıcaklığı 
düşmüştür. Ölçülen RHVT çıkan soğuk ve sıcak akış 
sıcaklıklar dikkati alındığından en iyi performansı 
Alüminyum malzemesinden yapılmış nozul ile elde 
edilmiştir. Özet olarak, deneysel sonuçlar 
değerlendirildiğinde oluşturulan deneysel giren basıncı 
arttırıldıkça, soğuk çıkıştaki akışkan sıcaklığı düşerken, 
sıcak çıkıştaki akışkan sıcaklığı ve sıcak akışkanın 
sıcaklığı ile soğuk akışkanın sıcaklığı arasındaki fark 
artmaktadır. Yapılan bu çalışma temel alınarak farklı 
nozul malzemeleri, sayıları ve akışkanlar ile geniş 
kapsamlı çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 
 
Endüstride birçok alanda mekanik ve konstrüksiyon 
amaçlı kullanılan çelik malzemeler yüzeylerine yapılan 
kaplamalar ile malzeme yüksek korozyon ve aşınma 
dirençleri sergileyebilmektedir. ESD yöntemi, metalik 
malzemelerin yüzeylerine yaygın yöntemlerin yanı sıra 
daha iyi bir bağ yapan ve iyi bir yapışma sağlayan 
elektrik akımlarının meydana getirdiği plazma 
sayesinde yüzeyde metal biriktirmesini sağlayan bir 
mikro ark kaynak yöntemidir. Bu çalışmada çelik 
numuneler alaşımlı çelik elektrotlarla farklı volt ve 
frekanslarda kaplanmış,  numunelerin kaplama öncesi 
ve kaplama sonrası sertlikleri ve kaplama tabaka 
kalınlıkları irdelenerek mevcut kaplamalar balistik 
amacıyla incelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: ESD Kaplama, AISI 1008, Balistik 
 

Abstract 
 
 Steel materials used for mechanical and construction 
purposes can exhibit high corrosion and abrasion 
resistance with coatings made on their surfaces.  

The ESD method is a micro arc welding method that 
allows metal deposits on the surface, thanks to the 
common methods for the surface of metallic materials, 
as well as the plasma that brings about a better bond 
and good adhesion of the electric currents. In this 
study, the steel samples were coated with alloy steel 
electrodes at different volts and frequencies, and the 
precoating and post-coating hardnesses and coating 
layer thicknesses of the samples were examined and 
the existing coatings were examined for ballistic 
purposes. 

.Keywords: ESD Coating, AISI 1008, Ballistic 

 

1. Giriş 
 
Günümüzde endüstrisinde kullanılan makine, cihaz ve 
ekipmanlarına ait parçaların çalışma prensipleri 
incelendiğinde büyük çoğunluğunda makinelerin 
sadece yüzeylerinin genelde çalıştığını bu sebeple en 
çok çalışan yüzeylerin yorulduğunu görmekteyiz. 
Yıpranan bu yüzeylerin,  makinenin diğer ekipmanlarına 
bütününe göre düşük veya yüksek sürtünme 
katsayısına sahip, çalışma alanına göre ısıya, 
aşınmaya ve korozyona daha mukavemetli, daha sert 

v.s. olması gerektirdiğini fark etmekteyiz. Gerekli 
koşulların yerine getirilmesi yani malzeme yüzeyinde 
istenilen özellikleri taşıyan kimyasal ve fiziksel 
özelliklerin sağlanması değişik teknolojik proseslere 
dayanmaktadır. [2-4]. Çoğunlukla “ Elektro- Kıvılcım” 
ifadesi birbirine yapışık denecek kadar yakın cisimler 
arasındaki elektriksel potansiyel farkın eşik değeri 
aşması sonucu elektrik yükünün yerdeğiştirmesinin 
meydana gelmesidir. Kısaca elektrik ark kaynağının 
mikro boyutta gerçekleşmesi olarak da ifade edebiliriz. 
Elektro kıvılcım ile kaplama (ESD) yönteminde, 
malzeme yüzeyinde meydana gelen kullanımdan 
kaynaklanan yıpranma, aşınma ve boyutsal 
değişiklikleri düzeltmek için belirlenen mukavemet 
doğrultusunda istenilen elektrot malzemesini metalik 
veya iletken altlık yüzey üzerine biriktirmek için 
değişken frekans ve voltaj değerleri kullanılır [1-7].  
Günümüzde sanayinin her alanında yaygın bir biçimde 
kullanılan çeliğin kullanıldığı bir çok yerlerde, çeliğin 
hem mekanik özelliklerini artırmak ve hemde yüzey 
özelliklerini iyileştirmek için çelik yüzeyine kendi iç 
yapısından farklı malzemelere sahip elektrotlarla 
Elektro Kıvılcım yöntemi ile kaplamalar gerçekleştirilmiş 
ve bu kaplamalar farklı testlerde incelenmiştir. Bu 
doğrultuda 316 paslanmaz çelik yüzeyine kaplanmak 
üzere WC, CrC gibi çok sert, Co içeren orta sertlikteki 
alaşımlar ve Ag gibi daha yumuşak metaller içeren 
değişik elektrot malzemeleri kullanılmıştır. Bu elektrotlar 
ile paslanmaz çelik yüzeylerine gerçekleştirilen 
kaplamalar yüksek darbeli aşınma ve burulma testlerine 
tabi tutulmuş,  paslanmaz çelik numunelerin  aşınma ve 
burulmaya karşı yüksek direnç gösterdikleri tespit 
edilmiştir[4]. 
 
Bu çalışmada, ESD kaplama yöntemi kullanılarak AISI 
1008 altlık malzemeleri üzerine kaplama malzemesi 
olarak W, WC ve alaşımlı Çelik kaplama işlemi 
gerçekleştirilmiş ve daha karakterize edilmiştir. 
  

2. Materyal-Method 
 
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 
Deneysel çalışmalarda 20x20x1 mm ebatlarındaki 
aşınma numuneleri kullanılmıştır. 
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Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliğin kimyasal 
analizi Çizelge 1 de ve mikroyapı görüntüleri Şekil 1 de 
verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan çeliklerin 

kimyasal bileşimi. 
 

 
 

 
 

Şekil 1. AISI 1008 çeliklerinin satıldığı durumdaki 

mikroyapısı. 
 
Deneyde kullanılan çelik numune yüzeylerine kaplanan 
malzemeler Şekil 2 de şematik olarak gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 2. AISI 1008 çeliğinin yüzeyine yapılan 

kaplamaların elemetlere göre şematik gösterimi. 
 
2.2. ESD Yöntemi 
 

Kaplama işlemi için altlık malzemenin dönmesini 
sağlayan ve aynı zamanda, kaplama akımın geçişinin 
sağlanabilmesi için hazırlanan deney düzeneği ve 
kaplama makinasına ait görüntüler Şekil 3’de verilmiştir. 
Bu işlem; 230 devir/dk’da, 48, 104 ve 160V ve 210Hz, 
890Hz ve 1570Hz kaplama frekanslarında 
gerçekleştirilmiştir. Burada kaplama işleminin daha 
kolay gerçekleşmesi ve oksidasyonu minimize etmek 
için kaplanan metal yüzeyine argon gazı tutulur ve ESD 
kaplama 2 dakika boyunca yapılır. 
 

 

Şekil 3. Kaplama makinası ve kaplama deney 

düzeneği. 
 

Kaplama işlemi sırasında altlık çelikler belirli bir devirde 
dönerken, titreşimli aplikatör ile parça üzerine temas 
ettirilerek kıvılcım atlaması sağlanmakta ve kaplama 
için metal transferi gerçekleştirilmektedir.  
 
2.3. Metalografik Çalışmalar 

 
Metalografik incelemeler için hazırlanan parçalar 
kesitten kesildikten sonra, sırasıyla zımparalardan 

geçirilmiştir ve 1 m’lik alumina pasta ile parlatma 
işlemine tabi tutulmuştur. Parlatılan yüzeyler % 2 lük 
Nital dağlayıcısıyla dağlanarak mikroyapıları ortaya 
çıkarılmıştır. Mikroyapılar, Olympus BX-60 marka optik 
mikroskop ve LEO 1430 VP marka SEM mikroskobu ile 
incelenmiş ve fotoğrafları çekilmiştir. Tabaka kalınlıkları 
optik mikroskoba takılı optik mikrometre yardımıyla 
ölçülmüştür.  
Tabaka kalınlığı, metalografi numunesinin yüzünden 
yapılan en az beş ölçümün ortalaması alınarak tespit 
edilmiştir. Numunelerin XRD analizleri 20-90 derece 

arasında, CuK  (= 1.5406 A) radyasyonu kullanan 
Shimadzu XRD–6000 marka X-ışınları Difraktometresi 
ile gerçekleştirilmiştir. Numunelerin yüzeylerinde oluşan 
kaplamaların sertlik ölçümleri SHIMADZU HMV-2 
model sertlik cihazı ile yüzeyden 50 gr. yük altında 
Vikers uç ile, 5 ölçüm alınarak ortalamaları verilmiştir.  
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapısal Analiz 

 
Şekil 4 de optik mikroskopta, makro büyütmede çekilen 
kaplamaların resimleri görülmektedir. En üst soldan 
itibaren yatay eksenler 48V, 104V ve 160V olup, 
sütunlar ise, soldan sağa olmak üzere, 210, 890 ve 
1570Hz kaplama frekanslarında yapılan kaplamaları 
göstermektedir. Şekil 5 ise tabakalaşmanın detaylı bir 
şekilde görüldüğü ve alt tabaka ile beraber bir kaç 
mikrometre kalınlığında reaksiyon bölgesi oluştuğu 
görülmektedir.  
 
BSE tekniği ile elde edilen resimlerde renk değerleri 
ilgili bölgedeki elemental değer hakkında bilgi 
vermektedir. Ancak, Şekil 6 da ise etkileşim bölgesinin 
oldukça geniş olduğu belirgindir. Alaşımlı SAE 304 
Çelikle alaşımlandırmanın, çeliğin ortalama atom 
numarasına yakın olması nedeniyle ayırt edilemezken 
Şekil 4d ve Şekil 6’da ise katmanlar arasındaki boşluk 
veya katmanlar arası bölgelerin rahatça seçildiği 
görülmektedir. Tabakalaşmanın ana malzemeye yakın 
bölgelerde seyrettiği ve 104V ile yapılan kaplamalarda 
çatlak formunda olduğu görülmüştür. 
 

 
 

Çelik 
Türü 

Kimyasal Bileşim (% Ağırlıkça) 

C Si Mn Cr 

 
AISI 
1008 

0,084 0,35 0,88 0,0 

Mo S P  

0,0 0,040 0,035  
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Şekil 4. ESD yöntemiyle kaplanmış yüzeylerin optik 

resimleri. 
 

 
 

Şekil 5. ESD yöntemiyle 1570Hz 160V da SAE304 

kaplanmış AISI1008 çeliğinin kaplama matris 
arayüzeyinin SEM resmi. 

 
Şekil 5 SAE304 alaşımlı çelik eletrod kullanılarak ESD 
ile kaplanan AISI1008 çeliğinin üzerindeki kaplamayı 
göstermektedir. Tabaka üzerine katlanmalar olmakla 
beraber oldukca homojen bir mofolojiye sahiptir. 
Matrise paralel olarak ilerleyen çatlak, kaplama 
sırasında oluşmaktan daha çok kesme sırasında 
yüksek hızdan dolayı oluştuğu düşünülmektedir. 
Östenitik yapının çatlamayı azaltıp homojenliği artırdığı 
bilinmekte olup [6,7], bu davranışın yumuşak olan 
fazların çatlamasını açıklayamadığı anlaşılmaktadır. 
Kaplamadaki katmanların, tekrarlı damlacık transferi 
sonucu olduğu düşünülmektedir. Şekil 6 da artan 
kaplama voltajının etkisi gösterilmiştir. Çatlak miktarı 
ciddi oranda azalmıştır. Bu artan alaşımlandırma 
derinliği ile ilişkilidir. Şekil 7 ise düşük hızlı darbenin 
kaplama yapılmış malzeme üzerindkei etkisini 
göstermektedir. Normal koşullarda delinen bu 
malzeme,  kaplamadan sonra delinmemiş ve sadece 
deformasyonla hasara ugramıştır. 
 

 
 

Şekil 6. ESD yöntemiyle a) 48V b) 104V ve c) 160V, 

1570Hz kombinasyonu ile kaplanmış AISI 1008 çelik 
yüzeyindeki kaplamaların optik resimleri. 

 

 

Şekil 7. AISI 1008 Çeliği Üzerine SAE304 Çelik 

Kaplama Serbest Deformasyon İzi 

 
3.2. Tabaka Kalınlığı ve Mikrosertlik 

ESD ile üretilen kaplamaların kalınlıkları ve sertlikleri 
Çizelge 2 de verilmiştir. AISI 1008 çeliklerinin üzerine 
yapılan kaplamaların kalınlıkları 13,8 µm - 32,6 µm 
arası değişmektedir.  Elde edilen sertlikler dikkate 
alındığında tüm numunelerin sertlikleri artmıştır.  
 
En yüksek ortalama sertlik 210Hz ve 3 farklı voltaj 
kombinasyonunda elde edilirken, en düşük sertlik ise 
1570Hz ve üç farklı voltaj kombinasyonunda yapılan 
kaplamalarda elde edilmiştir. SAE 304 çeliğinin satın 
alındığı durumdaki sertlik değeri yaklaşık olarak 129HV 
olmasına rağmen alaşımlandırma sonucu matris 
sertliğinin üzerinde bir sertliğe, ulaşıldığı görülmektedir. 
SAE 304 çeliğinin sahip olduğu yüksek Cr miktarı ve 
ESD işleminin kaplama sırasında hızlı soğumaya sebep 
olması, tabaka sertliğinin yüksek çıkmasına sebep 
olmuştur. 
 

Çizelge 2. Tabaka kalınlıkları ve sertlikleri. 

 
 
3.3. XRD Analizleri 

 

a)  

Altlık ve 
Elektrod 

Kaplama 
Şartları 

Tabaka 
Kalınlığı 

(m) 
 

Matris 
Sertliği 
(HV0.05) 

Tabaka 
Sertliği 
(HV0.05) 

 
 
AISI 
1008, 
SAE 
304 

48V, 210Hz 10.72 

148 

373 

104V, 210Hz 13.8 231 

160V, 210Hz 22.01 369 

48V, 890Hz 17.47 235 

104V, 890Hz 32.21 270 

160V, 890Hz 31.77 304 

48V, 1570Hz 32.64 225 

104V, 1570Hz 26.45 270 

160V, 1570Hz 25.59 275 
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b)  

c)   
 

Şekil 8. ESD yöntemiyle 160V da a) alaşımlı çelik b)  

WC ve c) W kaplanmış AISI 1008 çeliğinin X-ışınları 
analizi. 

 
Şekil 8, 160V da yapılan W, WC ve alaşımlı çelik 
kaplamanın XRD analiz sonuçlarını göstermektedir. 
Alaşımlı çelik (SAE304) sahip olduğu yüksek Cr ve Mn 
miktarı nedeniyle sertleşebilirliği iyi olan bir çeliktir. 
Satın alınmış durumda gama (ymk) fazı kristal 
yapısında olup, matris ise hmk yapıdadır. Kaplamadan 
sonra her iki fazın beraber görülmesi, tabakanın ince 
olmasıyla beraber alaşımlandırmanın yüzey boyunca 
homojen olmamasından dolayı kaynaklandığını 
göstermektedir. Şekil 8’de görüldüğü gibi alaşımlı 
çelikle ile kaplanmış AISI 1008 çeliğinin yüzeyinin 
kaplama tabakasının Ni alaşımlandırılması nedeniyle 
az miktarda alfa fazının yanında çok yüksek miktarda 
östenit (ymk) fazı tespit edilmiştir. W ve WC 
kaplamalarda ise, sınırlı sayıda bileşik ortaya çıkmıştır. 
W kaplamalarda sonuçlarda hmk yapılı bir matris 
olduğu görülmektedir ki hem W ve hemde Fe nin hmk 
olması W’nin Fe matrisi içinde alaşımlandırma ile 
çözüldüğü anlamına gelmektedir. WC ile yapılan 
kaplamada ise, W2C ilave faz olarak görülmektedir. Bu 
faz, WC ve hmk yapılarına ilave olarak çıkmıştır. 
WC’nin kaplama sırasında, C’u gerek O2 ile birleşerek 
kaybetmesi ve gerekse matrisde alaşımlandırma ile 
kaybetmesi ile W’ce zengin bir faz oluşmuştur. 
 

4. Sonuçlar 
 
AISI 1008 çeliğinin üzerine değişik elektrod türleriyle 
ESD kaplama yöntemiyle kaplama yapılması 
sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

 

1- AISI 1008 çeliklerin yüzeyinde ESD yöntemiyle 
farklı malzemeler başarılı bir şekilde kaplanmıştır.  

2- WC kaplanan AISI 1008 çelik yüzeyi mikroyapı 
görüntüsünde W’in bulunduğu beyaz bölgeler 
ortaya çıkmıştır. SAE304 kaplanan AISI 1008 çelik 

yüzeyi mikroyapı görüntüsünde elementlerin 
karışımı oldukca iyi olup kaplamanın homojen 
kalınlığa sahip olduğu görülmüştür. 

3- AISI 1008 çeliklerinin ESD ile kaplanması 
sonucunda kaplama malzemesinin yapısına göre 
farklı fazlar oluşmuştur. Alaşımlı çelik kaplanan 
malzemelerin yüzeyinde YMK kafes yapısında 
fazlarının oluştuğu XRD analizleriyle tespit 
edilmiştir.  

4- Kaplama sonucunda yüzeyde 10 µm’ dan 32 µm 
kadar kaplama tabakası elde edilmiştir. AISI 1008 
çeliklerinin ESD kaplama ile yüzey sertlikleri 
artmıştır.  
 

Teşekkür 
 

Bu çalışma için 18.FEN.BİL.49 nolu projeyi destekleyen 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonuna teşekkür ederiz.  
 

5. Referanslar 
 
[1] Reynolds, J.L, Holdren, R.L;  Brown, L.E, Electro-

spark deposition, Advanced Materials and Process 
161(3), 35-37, 2003. 

 
[2]  Başargan, A, Bakırın Elektro spark 

Mikroalaşımlandırma Yöntemi ile Gümüşle 
Kaplanması, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 2010. 

 
[3] Topaç, H,  Çelik  Yüzeylerin  Elektro  Spark 

Alaşımlama Yöntemi Kullanılarak Krom karbür-
Nikel-Krom ile Kaplanması, Yüksek Lisans Tezi, 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 2014. 

 

[4] Korkmaz, K, Investigation and characterization of 
electrospark deposited chromium carbide-based 
coating on the steel. Surf. Coatings Technol., vol. 
272, pp. 1-7, 2015.  

 
[5]  Johnson, R.N; Sheldon, G.L, Advances in the 

electrospark deposition coating process, J. Vac. Sci. 
Technol. A 4(6), 2740-2746, 1986. 

 
[6]   Talaş, Ş. Bozkurt A. Çakmakkaya, M. ve Çetkin A. 

(2016), Heat Transfer and Electrıcal Characterıstıcs 
in Spot Weldıng Wıth Composıte Coated Caps. 4th 
International Conference On Welding Technologies 
And Exhibition (Icwet’16) Gaziantep 11-13 May 

 
[7]  Ceyhun,V.,Turan,M. (2003), Tabakalı Kompozit 

Malzemelerin Darbe Davranışı, Mühendis ve 
Makine, 516: 2-3, 5-6 

 
 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

837



THE EFFECT OF HOMOGENIZATION HEAT TREATMENT APPLIED TO S235JR 

STEELS ON THE GRAIN SIZE AND WELDABILITY 

 S235JR ÇELİKLERİNE UYGULANAN HOMOJENLEŞTİRME ISIL İŞLEMİNİN 

TANE BOYUTUNA VE KAYNAKLANABİLİRLİĞE ETKİSİ  

Hayriye ERTEK EMRE
a
, Ramazan KAÇAR

b
, Osman ALAN

c
, İsmail ES

d
 

a-d 
Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, E-posta: hayriyeertek@karabuk.edu.tr, rkacar@karabuk.edu.tr 

 

 

Özet 
 
Bu çalışmada, ticari olarak temin edilen dört adet 
S235JR yapı çeliğinin ikisine homojenleştirme ısıl işlemi 
uygulanmıştır. Daha sonra çelik levhalar robotik gaz 
metal ark kaynak yöntemiyle optimum kaynak 
parametresinde birleştirilmiştir. Kaynak işlemi karışım 
koruyucu gaz ortamında ve sabit kaynak akımında 
gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemleri aynı kaynak 
parametrelerinde yerde oluk pozisyonunda yapılmıştır. 
Tüm birleştirmelerde SG2 tipi ilave tel kullanılmıştır. 
Kaynaklı bağlantının mekanik özellikleri çekme, üç 
nokta eğme ve sertlik ölçümü ile belirlenmiştir. İlave 
olarak bağlantının mikroyapısı incelenerek 
birleştirmenin mekanik özellik-mikroyapı ilişkisi tayin 
edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: S235JR yapı çeliği, Robotik GMAK 

kabiliyeti, Homojenleştirme ısıl işlemi, Tane boyutu,  

 
 
Abstract 
 
In this study, homogenization heat treatment was 
applied to two of the four commercially available 
S235JR structural steels. The steel plates were then 
joined with the robotic gas metal arc welding method in 
the optimum welding parameter. The welding process 
was carried out in the mixture-shielding gas 
environment and in the constant welding current. The 
welding operations are done in the same welding 
parameters and in the groove position in the ground. 
The SG2 type filler metal wire is used in all joints. The 
mechanical properties of the welded sample were 
determined by tensile, three-point bending and 
hardness measurement. In addition, the microstructure 
of the welded sample was examined, and the 
mechanical property-microstructure relationship of the 
joint was determined. 
 
Keywords: S235JR structural steel, Robotic GMAW 

weldability, Homogenization heat treatment, Grain size 
 

1. Giriş 
Genel yapı çelikleri dünya’da çelik üretimi içerisinde en 
büyük orana sahip çelik çeşididir. Kaynaklı çelik yapı 
imalatında geniş kullanım alanına sahiptirler. Bu çelikler 
alaşımsız çelik olarak ifade edilir. Elde edilen mekanik 
özellikleri bünyelerindeki karbon miktarına bağlı olarak 
ortaya çıkar. Fakat azot ve fosfor gibi elementler başta 
olmak üzere, üretim hammaddelerinden ve üretim 
şekillerinden kaynaklanan mangan, silisyum, kükürt ve 
bakır elementleri de oldukça etkilidir [1]. 
 
Genel yapı çelikleri kimyasal bileşimlerine, gördükleri 
tavlama ve ısıl işlemlerine göre birbirinden farklı 

karakteristik özellikler gösterirler. Genel olarak kaynak 
edilebilirlikleri iyi olan genel yapı çelikleri, kaynak 
edilecek kesitlerinin 25mm’den ince olması ve şiddetli 
bir bağlantı zorlaması altında olmaması şartıyla, özel 
bir tedbir almadan ön ve son tavlamasız kolaylıkla 
kaynak edilebilirler [2]. Örneğin genel yapı çelik 
çeşitlerinden S235, S275 S355 ve S450J0 çelikleri 
içerdikleri karbon miktarı %0,2’den az olduğundan 
kolaylıkla kaynak edilebilirler [3]. 
 
Yapı çelikleri genel olarak; endüstriyel binalar, köprü ve 
demiryolları, denizde yapılan dalgakıranlar, gemi 
yapımı, şehirlerarası elektrik kabloları taşıyan direkler, 
petrol ve gaz platformları, çok amaçlı sosyal tesisler, 
ticari yapılar, binaya yük bindirmeyen çatı katları gibi 
alanlarda kullanılmaktadır [4,5]. Yarı otomatik kaynak 
yöntemlerinden biri olan MIG-MAG kaynak yöntemi 
genel yapı çeliklerinin birleştirilmesinde oldukça sık 
kullanılan bir yöntemdir [6-9]. MAG kaynağına uygun 
özlü teller, daha iyi bir dikiş görünümü, iyi tokluk 
değerleri ve birleştirme hatalarının oluşma eğiliminin 
daha düşük olması nedeniyle endüstrinin birçok 
kolunda kullanılmaktadır [10-11]. 
 
Bu çalışmada, S235JR yapı çelikleri ticari olarak temin 
edildiği şekilde ve homojenizasyon ısıl işlemi sonrası 
robotik MAG kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. Böylece 
tane boyutunun birleştirmelerin kaynak kabiliyetine 
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu sebeple 
kaynaklı numunelerin mikroyapıları incelenmiş ve 
mekanik özellikleri belirlenmiştir. 
 

2. Malzeme ve Deneysel Metot 

2.1 Malzemenin Kimyasal ve Mekanik 
Özellikleri 
 
Deneysel çalışmada 200x100x5 mm ölçülerinde 
S235JR yapı çeliğinden kesilmiş parçalar kullanılmıştır. 
Tablo 1’de kullanılan yapı çeliğinin ve birleştirmede 
yararlanılan SG2 ilave metalin kimyasal kompozisyonu 
verilmiştir. Tablo 2’de S235JR yapı çeliğinin ve SG2 
ilave metalin mekanik özellik değerleri verilmiştir.  
 
Tablo 1. S23JR çeliğinin ve birleştirmede kullanılan 
SG2 telin kimyasal bileşimi (%ağırlık).  
 

S235JR 

C Si Mn P S Al V Fe 

0,081 0,015 0,875 0,020 0,003 0,033 <0,002 Kalan 

SG2 

C Mn Si Fe     

0.08 1.45 0.8 Kalan     
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Tablo 2. Ana malzemelerin ve SG2 ilave metalin 
mekanik özellikleri. 

 
Numune 

Adı 
Çekme 

Dayanımı 
(MPa) 

Uzama 
Miktarı 

(%) 

Akma 
Dayanımı 

(MPa) 

S235JR 340-470 26 235 

SG2 530 24 460 

 
2.2. Numunelerin Kaynak Öncesi Hazırlığı 
ve Kaynak İşlemi 
 
Ticari olarak temin edilen 4 adet S235JR çelik sac 
levhalardan ikisi 1150

o
C sıcaklıkta ısıl işlem fırınında 4 

saat süre ile homojenleştirme ısıl işlemine tabi 
tutulmuştur. Daha sonra tüm levhalara 60

o
 V kaynak 

ağzı açılmış ve kaynak öncesi zımpara ile oksit, yağ vb. 
artıklardan temizlenmiştir. Levhalar arasında 2 mm 
boşluk bırakılarak başlangıç ve bitişten yerlerinden 
puntalanmıştır.  
 
Numunelerin açısal distorsiyona uğramaması için 
işkenceler yardımıyla tablaya sabitlenmiştir. Kaynak 
işleminde Tetrix 552 RC AW kaynak makinesi 
kullanılmış ve robotik kol ile kaynak işlemi yapılmıştır. 
Kaynak ilave metali Ø 1,2 mm SG-2 seçilmiştir. Kaynak 
ilerleme hızı 5 mm/sn olarak belirlenmiştir. Kaynak 
akım şiddeti 103A ayarlanmıştır. Koruyucu gaz olarak 
argon-oksijen- karbondioksit, karışım gazı kullanılmıştır. 
Robotik gaz metal ark kaynak yöntemi ile sürekli tel 
beslenerek kaynak işlemi tamamlanmıştır. Numune 
açık havada soğumaya bırakılmıştır. Kaynaklı deney 
numunesi örnek olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 1. Kaynaklı deney numunesi 

 
Test numunelerinin elde edilmesi için AutoCad 
programında teknik resmi oluşturulmuş ve lazer kesim 
ile deney numuneleri çıkarılmıştır. Test numunelerinin 
kaynak kök ve kapak paso depozit metalleri freze 
tezgâhında işlenerek yüzeylerdeki talaşlı işlem izleri 
zımpara ile giderilmiştir. 

 

2.3. Mekanik Test Numunelerin 

Hazırlanması ve Deney İşlemleri 

 
Maksimum çekme kapasitesi 50 kN olan SHIMAZDU 
marka çekme test cihazında deney yapmak için, TS EN 
ISO 4136 standartlarına göre üç numune seçilmiş 2 
mm/dk çekme hızında çekme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 
Birleştirmenin şekillendirilebilirliklerini belirlemek 
amacıyla, TS EN ISO 5183 standardına uygun olarak 
üçer adet eğme numunesi hazırlanmıştır. Test işlemi üç 
nokta eğme deneyi ile yapılmıştır. Mesnet çapı 30 mm 
dir. Deney yapılırken kuvvet dik bir şekilde kaynak kök 
tarafından uygulanmıştır. Deneyler 2 ton kapasiteli 

ALŞA marka üniversal hidrolik çekme-basma test 
cihazında gerçekleştirilmiştir.  
 
Sertlik ölçümünde FV-700 SHIMADZU marka Vickers 
mikrosertlik ölçüm cihazı kullanılmıştır. Sertlik ölçümü 
kaynak metalinden başlanılarak aynı hat üzerinde belirli 
ölçüm aralıkları dahilinde ana malzemeye kadar 
ölçülmüştür. Batıcı uca 15 saniye boyunca 4.903N 
kuvvet uygulanmıştır.  
 

Soğuk reçine ile kalıba alınan numunelere klasik 
metalografik numune hazırlama teknikleriyle 
zımparalama ve sonrasında parlatma işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Parlatma işlemi sonrasında 
numuneler %98 metanol ve %2 nital karışımı 
hazırlanmış ve numuneler bu karışıma 15 saniye 
daldırılarak dağlama işlemi yapılmıştır. 
 
Dağlama işlemi sonrasında mikroyapıyı incelemek için 
50X-1000X büyütme kapasiteli Nikon Epiphot 200 
marka optik mikroskop kullanılmıştır. Deneyde 
kullanılan S235JR çeliğinin temin edildiği şekliyle ve 
homojenleştirme ısıl işlemi sonrası elde edilen 
birleştirmelerden ana malzeme ve ITAB tane boyutları 
Optik mikroskop İmage Analyser sisteminden 
yararlanılmıştır. Numunelerden, ana malzeme, ITAB 
bölgesi, ergime bandı ve kaynak metalinin çeşitli 
bölgelerinden mikro yapı resimleri alınmıştır. Ayrıca 
çekme numunelerinin kırılma yüzeyinin incenlemesi 
Carl Zeiss Ultra Plus marka taramalı elektron 
mikroskobundan yararlanılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
3.1 Malzemenin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi 

 
Çalışmada kullanılan temin edildiği şekliyle ve 
homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış şekliyle 
birleştirilen numunelerin statik yük etkisi altındaki 
davranışları çekme testi ile belirlenmeye çalışılmıştır. 
Test işleminden elde edilen ortalama gerilme-uzama 
eğrileri Şekil 2’de gösterilmiştir. 
 
 

 
 
Şekil 2. Çekme testi ortalama gerilme-uzama eğrileri 
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Ticari olarak temin edildiği şekliyle robotik GMAK 
yöntemi ile birleştirilmiş S235JR yapı çeliğinin çekme 
dayanımı 417 MPa, akma dayanımı 285 MPa ve uzama 
miktarı %20,9 olarak bulunmuştur. Homojenleştirme ısıl 
işlemi uygulanmış ve robotik GMAK yöntemi ile 
birleştirilmiş S235JR yapı çeliğinin, çekme dayanımı 
336 MPa, akma dayanımı 200 MPa ve yüzde uzama 
%17,1 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre 
homojenleştirme ısıl işleminden sonra birleştirilen 
numunenin ısıl işleme bağlı tane büyümesiyle ilişkili 
olarak akma dayanımında 85MPa, çekme dayanımında 
81MPa ve uzama miktarında ise %3.8 azalma tespit 
edilmiştir. Malzemelerin artan tane boyutuna bağlı 
dayanımda ve şekillendirilmede azalma yaşanması 
beklenen bir sonuçtur. 
 
Şekil 3a ve b’de çekme testi sonrası numune kopma 
bölgeleri makroyapısal olarak gösterilmiştir. Kaynaklı 
birleştirmelerde çekme dayanımı en düşük ana 
malzemenin çekme dayanımından yüksek olması 
istenir. Ticari olarak temin edildiği şekliyle ve 
homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış şekliyle robotik 
GMAK yöntemi ile birleştirilmiş S235JR yapı çeliğine ait 
tüm numunelerin ana malzemeden kopması kaynaklı 
birleştirmelerin başarılı olduğuna işaret etmektedir.  
 

 

 
Şekil 3. Kaynaklı S235JR yapı çeliklerinin çekme test 

sonrası görüntüleri a) Ticari olarak temin edildiği 
şekliyle, b) Homojenleştirme ısıl işlemli 

 
Şekil 4ave b ile Şekil 5a ve b’de sırasıyla ticari olarak 
temin edildiği şekliyle ve homojenleştirme ısıl işlemi 
sonrası birleştirilen S235JR çeliklerinin kırık 
yüzeylerinden alınan SEM görüntüleri ve EDS analiz 
sonuçları gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 4. S235JR çekme test numuneleri kırılma yüzeyi 
SEM görüntüleri a) Temin edildiği şekliyle, b) 
Homojenleştirme ısıl işlemli 
 

 
 

 

 
Şekil 5. S235JR çekme test numuneleri kırılma yüzeyi 
EDS analizleri a) Temin edildiği şekliyle, b) 
Homojenleştirme ısıl işlemli  
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Şekil 3a ve b ile Şekil 4 a ve b’den görüldüğü gibi test 
sonucunda numuneler ana malzeme bölgesinden 
boyun vermiş, kırılma yüzeylerinde derin çukurcuklar 
oluşturarak ve belirgin kesit daralması göstererek 
sünek bir kırılma biçimiyle hasara uğramıştır. Kırılma 
yüzey görüntülerindeki kesit daralması, numune 
yüzeyindeki çukurcuklar kırılma biçiminin sünek 
olduğunu işaret etmektedir. EDS analizi sonucunda 
çukurcuklar içerisinden alınan EDS analiz sonuçlarına 
göre Fe3C olduğu düşünülen karbürlerle FeO 
inklüzyonları kırılma başlangıcı için ön ayak oluşturan 
oluşumlar olarak düşünülmektedir.  
 
Kaynaklı bağlantıların şekillendirilebilirliğinin 
belirlenmesi üç nokta eğme deneyi ile yapılmıştır. 
Deneysel metot bölümünde de ifade edildiği gibi deney 
yapılırken kuvvet kaynak metalinin kök tarafına dik 
doğrultuda uygulanmıştır. Eğme deneyi sonucunda 
180

o
 şekillendirilen numunelerin makro görünümleri 

Şekil 6a ve b’ de gösterilmiştir. 
 

 

 

 
 
Şekil 6. S235JR çekme test numuneleri eğme deney 
numuneleri a) Temin edildiği şekliyle, b) 
Homojenleştirme ısıl işlemli  
 
Eğme testi 180

o 
katlanma sonucunda test 

numunelerinin kaynak bölgesi ve ITAB’ ta herhangi bir 
çatlama, kırılma ve süreksizlik saptanmamıştır. Bu 
durum homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış ve 
robotik GMAK yöntemi ile birleştirilmiş, S235JR yapı 
çeliğinin şekillendirilebilirliğinin iyi olduğuna işaret 
etmektedir.  
 
Çalışmada ayrıca birleştirmelerin sertlik dağılımı da 
belirlenmiştir. Kaynaklı bağlantıların mikrosertlik 
grafikleri Şekil 7’de gösterilmiştir. 
 

 
 

Şekil 7.  Birleştirmelerin mikrosertlik dağılımı 
 
Homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış S235JR 
birleştirmeleri kaynak metalindeki ortalama sertlik 237 
Hv0,5 olarak bulunmuştur. Ticari olarak temin edildiği 
şekilde birleştirilmiş S235JR yapı çeliğinde ise ortalama 
kaynak metali sertliği ise 195 Hv0,5 olarak ölçülmüştür. 
ITAB bölgesinde ulaşılan sıcaklık ve bu sıcaklıkta 
bekleme süresine bağlı olarak homojenleştirme ısıl 
işlemi uygulanmış S235JR yapı çeliğinin sertlik değeri 
185-136 Hv0,5 aralığında dağılım göstermektedir. Ticari 
olarak temin edildiği şekliyle ile birleştirilen S235JR 
yapı çeliğinin ITAB bölgesinde ise sertlik 156-132 Hv0,5 

aralığında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 
Homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış S235JR yapı 
çeliğinin ana malzemedeki ortalama sertlik değeri 
114,75 Hv0,5 olarak bulunmuştur. Isıl işlem 
uygulanmamış S235JR yapı çeliğinin ana malzemedeki 
ortalama sertlik değeri ise 127,5 Hv0,5 olarak 
bulunmuştur. Kaynak işleminin doğası gereği kaynak 
metali ve bağlantının ITAB bölgesinde ulaşılan sıcaklık 
ve bu sıcaklıkta bekleme zamanının yanı sıra kaynak 
sonrası soğuma rejimine bağlı olarak birleştirmede en 
yüksek sertlik kaynak metalinde elde edilmiştir. ITAB 
sertliği ise ITAB’ın kaba taneli bölgesinden ana 
malzemeye doğru ilerledikçe dönüşüme bağlı oluşan 
sert fazların hacimsel oranındaki azalmaya bağlı olarak 
azalma göstermektedir. Sertlik değerleri sonucunda, 
karbonlu çelikler için sınır kabul edilen 350HV 
değerinden düşük bulunması kaynaklı birleştirmenin 
şekillendirilebilirliğinin iyi olmasına işaret etmektedir.  
 
Sertlik ölçümünde dikkat çeken en önemli husus, ticari 
olarak temin edildiği şekliyle birleştirilen numunenin ana 
malzeme sertliği homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış 
numuneye göre yaklaşık 12HV0.5 daha yüksek 
bulunmasının arkasında homojenleştirme ısıl işlemi 
görmüş malzemedeki tane irileşmesi sorumludur. 
ITAB’ın kaba taneli bölgesinden ana malzemeye doğru 
ilerledikçe dönüşüme bağlı oluşan sert fazların 
hacimsel oranındaki artışa bağlı olarak 
homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış numunede 
sertlik ITAB kaba taneli bölgesinde 29 HV0.5, kısmi 
dönüşüme uğramış bölgesinde ise yaklaşık 4 HV0.5, ısıl 
işlem görmemiş numuneye göre arttığı tespit edilmiştir. 
Kaynak metalinde de homojenleştirme ısıl işlemi 
görmüş numunenin sertliği ısıl işlem uygulanmamış 
numuneninkine göre 42HV0.5 yüksek bulunmuştur. 
Kaynaklı birleştirmelerin yapısal dönüşümün meydana 
geldiği sıcaklık aralığının üzerinde kalan ITAB ve 
ergimenin oluştuğu ve katılaştığında kaynak metali 
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olarak adlandırılan bölgede homojenleştirme ısıl 
işlemine bağlı tane irileşmesi meydana gelir. Bu 
kabalaşma kaynak termal çevrim etkisiyle yapısal 
fazların dönüşüm sıcaklığını düşürerek ve oluşan 
fazların çekirdeklenme hızını arttırarak ITAB ve kaynak 
metali yapısında daha fazla sert fazların oluşumuna 
neden olduğu düşünülmektedir. 
 
3.2 Mikroyapı sonuçları 

 
S235JR yapı çeliğinin mikroyapısı yapısı, ticari olarak 
temin edildiği hali ve homojenleştirme ısıl işlemi sonrası 
şekliyle Şekil 8 a ve b’de gösterilmiştir. Birleştirmelerin 
mikroyapısı optik mikroskop ile incelenerek sırasıyla 
ana malzeme, ITAB ve kaynak metalini kapsayacak 
şekilde ticari olarak temin edildiği şekilde birleştirilen ve 
homojenleştirme ısıl işlemi sonrası birleştirilen S235JR 
çelikleri için Şekil 9a-i ve 10a-i ’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 8. S235JR yapı çeliği mikroyapı resimleri, a) Ticari 
olarak temin edilen, b) Homojenleştirme ısıl işlem 
sonrası  
 
Homojenleştirme ısıl işlemi sonrası S235JR yapı 
çeliğinin yapısı incelendiğinde tanelerin irileştiği 
gözlemlenmektedir. Her iki durumda da genel olarak 
yapı ferrit tanelerinden oluşurken çeliğin kimyasal 
bileşiminde karbon miktarının düşük olması sebebiyle 
tane sınırlarında hacimce çok az perlit taneleri de 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 9. Ticari olarak temin edildiği şekilde birleştirilen 
S235JR çeliği mikroyapı görüntüsü; sırasıyla 50x ve 
100x büyütmeli mikro yapı görüntüleri, a,f) ana 
malzeme, b,g) ITAB ince tane, c,h) ITAB iri tane, d,ı) 
geçiş bölgesi görüntüsü, e,i) kaynak metali 

 

Şekil 10. Homojenleştirme ısıl işlemi sonrası birleştirilen 
S235JR çeliği mikroyapı görüntüsü; sırasıyla 50x ve 
100x büyütmeli mikro yapı görüntüleri, a,f) ana 
malzeme, b,g) ITAB ince tane, c,h) ITAB iri tane, d,ı) 
geçiş bölgesi görüntüsü, e,i) kaynak metali 

Şekil 9a-i ve 10a-i ’den görüldüğü üzere kaynak metali 
katılaşma biçimine bağlı olarak kolonsal tanelerden 
oluşurken levhalı (Widmanstataten) tip ferrit ve 
hacimsel olarak azda olsa martenzit fazlarından 
meydana geldiği görülmektedir. Birleştirmenin ITAB 
bölgesinde ergime bandına yakın bölgelerinde ulaşılan 
sıcaklığa ve bu sıcaklıkta bekleme süresine bağımlı 
olarak artan tane boyutu göze çarpmaktadır.  ITAB ince 
taneli bölgesine doğru tane boyutunda incelme belirgin 
olarak görülmektedir. Kaynak metali ve ITAB tane 
boyutunun homojenleştirme ısıl işlemi sonrası 
birleştirilen numunelerde, ticari olarak temin edildiği 
şekilde birleştirilen S235JR çeliklerine göre azda olsa 
daha kaba boyutlarda olduğu dikkat çekmektedir. Azda 
olsa daha kaba taneli bu bölgede kaynak termal çevrim 
etkisiyle hacimsel olarak daha fazla oluşan martenzit ve 
beynit gibi sert fazlar sertlik artışının sorumlusu olduğu 
düşünülmektedir.    

 
Ana malzeme ve ITAB mikroyapıları üzerinden optik 
mikroskop “image analyser” programı ile yapılan tane 
boyutu ölçüm sonrasında ticari olarak temin edilen 
S235JR çeliğinin ana malzeme yapısında bulunan perlit 
tanelerinin ortalama boyutu 2,67μm, ferrit tanelerinin 
ortalama boyutu ise 3,25μm olarak hesaplanmıştır. 
ITAB’da bulunan perlit tanelerinin ortalama boyutu 
2,61μm, ferrit tanelerinin ortalama boyutu ise 2,82μm 
olarak hesaplanmıştır. Homojenleştirme ısıl işlemi 
sonrası S235JR çeliği ana malzeme perlit ortalama 
tane boyutu 4,323μm, ferrit ortalama tane boyutu 
9,224μm olarak bulunmuştur. ITAB’da perlit 3,552μm 
ve ferrit ortalama tane boyutu 4,292μm olarak 
hesaplanmıştır. Homojenleştirme ısıl işlemi sonrasında 
ana malzeme yapısında azda olsa bulunan perlit 
tanelerinin boyutunda yaklaşık 1.25μm, ferrit 
tanelerinde ise 5.97μm belirgin bir artış meydana 
gelmiştir. Homojenleştirme ısıl işlemi sonrasında 
ITAB’da perlit tane boyutunda 0.94μm ve ferrit 
tanelerinde 1.47 μm artış belirlenmiştir. Bu tane 
irileşmesi yüksek enerji bölgeleri oluşturarak fazların 
çekirdeklenme hızını arttırdığını ve aynı zamanda 
dönüşüm sıcaklıklarını daha düşük sıcaklıklara 
indirdiğini düşündürmektedir. 
 

4. Genel Sonuçlar 

 
Çalışmada robotik GMAK yöntemiyle ticari olarak temin 
edildiği şekilde ve homojenleştirme ısıl işlemi 
uygulanmış şekliyle S235JR genel yapı çelikleri 
birleştirilmiştir. Birleştirmelerin mekanik özelikleri ve 
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mikroyapı incelemeleri sonucu elde edilen bulgular 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
 

 Ticari olarak temin edildiği şekliyle birleştirilen 
S235JR çelik birleştirmesiyle mukayese 
edildiğinde homojenleştirme ısıl işleminden 
sonra birleştirilen numunenin ısıl işleme bağlı 
tane büyümesiyle ilişkili olarak akma 
dayanımında 82MPa, çekme dayanımında 
81MPa ve uzamada ise %3,8 azalma tespit 
edilmiştir. Test sonucunda hasarın 
birleştirmenin ana malzeme bölgesinden 
meydana gelmesi birleştirmelerin başarılı 
olduğuna işaret etmektedir. 

 Kırılma yüzey görüntülerindeki kesit daralması 
ve numune yüzeyindeki çukurcuklar 
numunenin kırılma biçiminin sünek olduğuna 
işaret etmektedir.  

 Üç nokta eğme deneyinde 180
o
 şekillendirme 

sonunda kaynak yüzeyinde ve birleştirme ara 
yüzeylerinde herhangi bir çatlak oluşumuna 
rastlanmamıştır. Bu durum birleştirmelerin 
şekillendirilebilirliğinin iyi olduğuna işaret 
etmektedir. 

 Ticari olarak temin edildiği şekliyle birleştirilen 
numunenin ana malzeme sertliği 
homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış 
numuneye göre yaklaşık 12HV0.5 daha yüksek 
bulunmasının arkasında tane irileşmesi 
olduğuna inanılmaktadır. ITAB’ın kaba taneli 
bölgesinden ana malzemeye doğru ilerledikçe 
dönüşüme bağlı oluşan sert fazların hacimsel 
oranındaki artışa bağlı olarak homojenleştirme 
ısıl işlemi uygulanmış numunede sertlik ITAB 
kaba taneli bölgesinde 29 HV0.5, kısmi 
dönüşüme uğramış bölgesinde ise yaklaşık 4 
HV0.5, ısıl işlem görmemiş numuneye göre 

arttığı belirlenmiştir. Kaynak metalinde ısıl 
işlem görmüş numunenin sertliği ısıl işlem 
uygulanmamış numuneninkine göre 42HV0.5 
yüksek bulunmuştur. Isıl işleme bağlı 
tanelerdeki bu kabalaşma kaynak termal 
çevrim etkisiyle yapısal fazların dönüşüm 
sıcaklığını düşürerek ve oluşan fazların 
çekirdeklenme hızını arttırarak ITAB ve 
kaynak metali yapısında daha fazla sert 
fazların oluşumuna neden olduğuna 
inanılmaktadır. 

  Ancak sertliğin her iki birleştirmede de 
karbonlu çelikler için sınır kabul edilen 350HV 
sınır değerinden düşük bulunması kaynaklı 
birleştirmenin şekillendirilebilirliğinin iyi 
olmasına işaret etmektedir. 

 Genel olarak yapı ferrit tanelerinden oluşurken 
çeliğin kimyasal bileşiminde karbon miktarının 
düşük olması sebebiyle tane sınırlarında 
hacimce çok az perlit taneleri de 
görülmektedir. 

 Kaynak metali katılaşma biçimine bağlı olarak 
kolonsal tanelerden oluşurken, levhalı 
(Widmanstataten) ferrit, asiküler tip ferrrit ve 
martenzit fazlarından meydana geldiği 
görülmektedir. Birleştirmenin ITAB bölgesinde 
ergime bandına yakın bölgelerinde ulaşılan 
sıcaklığa ve bu sıcaklıkta bekleme süresine 
bağımlı olarak artan tane boyutu göze 
çarpmaktadır. Yapı genel olarak ferrit ve 
beynit fazlarından azda olsa martenzit 
fazlarından oluştuğu düşünülmektedir. 

 Homojenleştirme ısıl işlemi sonrasında ana 
malzeme içyapısında az miktarda bulunan 
perlit tanelerinin boyutunda yaklaşık 1.25μm, 
ferrit tanelerinde ise 5.97μm belirgin bir artış 
meydana gelmiştir. Homojenleştirme ısıl işlemi 
sonrasında ITAB’da perlit tane boyutunda 
0.94μm ve ferrit tanelerinde 1.47 μm artış 
belirlenmiştir. Bu tane irileşmesi yüksek enerji 
bölgeleri oluşturarak fazların çekirdeklenme 
hızını arttırdığını ve aynı zamanda dönüşüm 
sıcaklıklarını daha düşük sıcaklıklara 
indirdiğini düşündürmektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, medikal alanda özellikle implant 
malzemesi olarak da yararlanılan ticari olarak temin 
edilen Ti6Al4V alaşımının farklı ön yüzey hazırlama 
işlemleri sonrası biyoaktivite özellikleri incelenmiştir. Bu 
amaçla numuneler yapay vücut sıvısı (SBF) içerisinde 
1, 7, 14, 21 ve 28 gün bekletilmiştir. Numune 
yüzeylerinde oluşan hidroksiapatit kaplamaların 
morfolojileri, bileşimleri ve yapıları araştırılmıştır. SBF 
içerisinde bekletilen numunelerin ağırlık artışı tespit 
edilmiştir. Numune yüzeylerinin hidroksiapatit 
karakterizasyonu Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 
ile incelenmiştir. Sonuç olarak, Ti6Al4V yüzeyine 
uygulanan modifikasyon işleminin numune yüzeyinde 
biriken hidroksiapatit katmanının artış hızını önemli 
derecede etkilediği belirlenmiştir. Kimyasal yüzey 
modifikasyon uygulanan numunelerin yüzeyinde SBF 
içerisinde 28 gün bekleme sonunda daha yüksek 
oranlarda hidroksiapatit oluştuğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Ti6Al4V alaşımı, yüzey 

modifikasyon, Hidroksiapatit kaplama 

 
Abstract 
 
In this study, bioactivity properties of the commercially 
available Ti6Al4V alloy, which is also used as an 
implant material in the medical field, have been 
investigated after different pre-surface preparation 
processes. For this purpose, the samples were kept in 
artificial body fluid (SBF) for 1, 7, 14, 21 and 28 days. 
The morphologies, compositions and structures of 
hydroxyapatite coatings formed on sample surfaces 
were investigated. The weight increase of the samples 
kept in SBF was determined. The hydroxyapatite 
characterization of the sample surfaces was 
investigated by Scanning Electron Microscopy (SEM). 
As a result, it was determined that the modification 
process applied to the Ti6Al4V surface significantly 
affected the rate of increase of the hydroxyapatite layer 
deposited on the sample surface. On the surface of the 
chemical surface modification samples, it was 
determined that in the SBF, 28 days later, higher 
amounts of hydroxyapatite were formed. 
 
Keywords: Ti6Al4V alloy, Surface modification, 

Hydroxyapatit Coating 
 

1. Giriş 

Biyomalzemeler, sürekli olarak veya belli bir süre için 
vücut içinde akışkanlar ile temas halindedir. Vücudun 
bu malzemelere karşı verdiği tepkiler (biyo-uyumluluk) 
son derece farklıdır. Kullanılmakta olan biyo-
uyumluluğu yüksek biyo-malzemeler; metalik biyo-

malzemeler, biyo-seramikler, polimer biyo-malzemeler 
ve biyo-kompozitlerdir [1-4]. Titanyum malzemeler 
özellikle medikal endüstri alanında ortopedik 
uygulamalarda; eklem protezi ve kemik yenileme 
malzemesi olarak kullanılan protez, kalp-damar 
cerrahisinde yapay kalp parçaları, katater ve kalp 
kapakçığı ve implant veya cerrahi aletlerin imalatında 
biyomalzeme olarak sıklıkla kullanılmaktadır [6]. 
Titanyum ve titanyum alaşımları özelliklerine göre farklı 
alanlarda kullanım alanlarına sahip iken günümüzde 
medikal alanda en çok tercih edilen titanyum alaşımları 
Ti (commercially pure Titanium-CPTi) ve Ti-6Al-4V 
alaşımlarıdır [7]. Titanyum çok reaktif bir metal olup, 
korozyona karşı yüksek direncini, hızla oluşan bu 
koruyucu oksit tabakasına borçludur. 

 

Bilimsel çalışmalarda, implant malzemesinin türü 
(metalik, seramik, polimer) ne olursa olsun başarılı bir 
implantın yüzey morfolojisi için ortalama pürüzlülük 
değerinin üst ve alt sınırı (1-50 µm) ve ortalama tanecik 
boyutu (10-500 µm) olarak bulunmuştur [8,9]. Eğer 
tanecik boyutu 10 µm dan küçük olursa, yüzey 
fibroblastik hücreler için çok fazla zehirleme 
yapabilmektedir. Bu zehirin fiziksel varlığı hücrelerde 
olumsuz etkiye sahip olmaktadır. Eğer gözenekler 500 
µm’dan büyük olursa, yüzey çok kaba olacağı için 
yapısal bütünlük korunamaz. Buna da “morfolojik 
uyumluluk” denir [8,9]. Titanyum implant yüzey 
modifikasyonunda kullanılan yöntemler; fizikokimyasal, 
morfolojik yada biyokimyasal olarak gruplandırılan 
hücre yapışmasını arttırıcı yönde etki göstermeyi 
amaçlayan morfolojik yöntemlerdir. Bagno ve Di Bello 
[10] yaptıkları çalışmada uygun yüzey modifikasyonuyla 
hücre fonksiyonlarının ve biyokimyasının 
anlaşılabileceğini belirterek modifikasyonları: mekanik, 
fiziksel ve kimyasal/elektrokimyasal metotlar adı altında 
üç ana başlıkla incelemişlerdir. Mekanik metotlar: 
fiziksel güçlerle yüzeyin şekillendirildiği metotlardır. En 
fazla kullanılan mekanik teknikler; tornalama, kesme, 
kumlama, zımparalamadır. Fiziksel metotlar: sol-gel, 
plazma işlemleri, plazma spreydir. Kimyasal 
/elektrokimyasal metotlar: titanyumun kimyasal 
yapısında özellikle de yüzey tabakasında 
modifikasyonlar yapmak için uygulanır. Titanyum yüzeyi 
ile kullanılan kimyasal solüsyon arasında gerçekleşen 
reaksiyonlardan oluşur. Asit, alkali, H2O2 veya ısı 
reaksiyonları bunların başlıcalarındandır. [33,34]. 
Hidroklorik asit (HCl), sülfürik asit (H2SO4), nitrik asit 
(HNO3) ve hidroflorik asit (HF), NaOH gibi güçlü 
asitlerle veya anodik oksidasyon, elektrolitik parlatma 
yöntemleri ile titanyum yüzeylerin aşındırılarak 
pürüzlendirilmesi yaygın olarak kullanılan bir metottur.  
Asitleme ile implant yüzeyinde 1,5 – 2 m çapında mikro 
çukurcuklar oluştuğu bildirilmektedir [11-13].  
Titanyum ve alaşımları birçok açıdan en ideal biyo 
malzeme olmasına karşın, kaplamasız halde kullanımı 
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her zaman garanti sonuçlar sergileyemeyebilir. Yüzeyi 
modifiye edilmemiş veya kaplamasız halde kullanılan 
titanyum alaşımları doku arayüzeyinde enfeksiyon 
riskini taşımaktadır. Titanyum alaşımları üzerine 
Hidroksiapatit (HAp) kaplamalar ortopedik cihazlarda 
protezin kemiğe yapışmasını, doku uyumunu 
iyileştirmesi nedeniyle tercih edilmektedir [15-17].  

 

Bu çalışmada, Ti6Al4V biyo-malzemelerin farklı ön 
yüzey hazırlama işlemleri ile yüzey modifikasyonu 
sonrası in vitro hücre kültürü (Laboratuar ortamında 
hazırlanmış SBF, Simulated Body Fluid, Yapay Vücüt 
Sıvısı)  içerisinde, 1 gün, 7 gün, 14 gün, 21 gün ve 28 
gün farklı sürelerde bekletilerek biyoaktivite testleri 
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Biyoaktivite testi 
sonrasında numune yüzeylerinde oluşan 
hidroksiapatitin karakterizasyonu Taramalı Elektron 
Mikroskobu (SEM) ve EDS analizleri ile incelenmesi 
hedeflenmektedir. 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

 
2.1. Deneyde kullanılan malzeme  

 
Bu çalışmada 500x500x1.6mm ebatlarında Ti6Al4V 
(Grade 5) titanyum alaşımı sac levhadan 
yararlanılmıştır. Alaşımın kimyasal kompozisyonu Tablo 
1’de (% ağırlık) olarak verilmiştir.  

     Malzeme    Ti   Al    V    Fe    Si   Sn 

     Ti-6Al-4V 89.94 5.921 4.00 0.04 0.039 0.03 

 
2.1. Deney numunelerinin hazırlanması ve yüzey 
modifikasyon çalışmaları 
 

Ti6Al4V numuneler biyoaktivite testleri için 
20x5x1,6mm boyutlarında kesilerek hazırlanmıştır.   
Çalışmada kullanılacak her bir ön yüzey işlemli numune 
grubundan 1, 7, 14, 21 ve 28 günlük vücut sıvısı 
içerisinde bekletilerek hidroksiapatit kaplama testi için 
3’er adetten 15 olmak üzere, diğer grup içinde aynı 
şekilde 15 olmak üzere, toplamda 30 adet numune 
hazırlanmıştır. Numuneler kesildikten sonra 200-800 
grit zımpara kâğıdından yararlanılarak 
zımparalanmışlardır. Ardından deney numune yüzeyleri 
temizlenmiştir. Bu amaçla öncelikle sıvı deterjan-su 
karışımı içerisinde 5-10 dakika ardından aseton ve saf 
suda 5’er dk numuneler bekletilmiştir. Daha sonra 
numuneler 100%’lük aseton çözeltisinin bulunduğu 
ultrasonik su banyosunda 35 dakika bekletilmelerini 
müteakiben saf su çözeltisinin bulunduğu ultrasonik su 
banyosunda 35 dakika temizlenmiştir. Yüzeyi 
temizlenen numuneler iki defa saf su ile yıkandıktan 
sonra 40 

o
C sıcaklıkta etüv fırında 1 saat kurutulmuştur. 

Böylece ön yüzey işlemleri için hazır hale getirilmiştir.  
 
Daha öncede belirtildiği gibi, biyoaktivite deneyleri 
öncesi numunelere iki farklı ön yüzey hazırlama işlemi 
uygulanmıştır. Birinci grup numunelere, yüzeyde nano 
boyutta tübular yapılar oluşturmak amacıyla sırasıyla 
120, 240, 400 ve 600 grit zımpara kâğıdı ile 
zımparalanarak, numunelere mekanik yüzey 
modifikasyon işlemi uygulanmıştır. Daha sonra 30

o
C’de 

15 dk. karıştırılmak sureti ile sıra ile nitrik asit (HNO3) 
uygulanmıştır. Ardından 100% lük aseton çözeltisinin 
bulunduğu ultrasonik su banyosunda 35 dakika ve saf 
su çözeltisinin bulunduğu ultrasonik su banyosunda 35 
dakika temizleme operasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Temizlenen numuneler 12 saat süreyle 40
 o

C sıcaklıkta 
etüv fırında bekletilerek kurutulmuşlardır.  
 
Diğer grup numuneler yüzeylerindeki inaktif oksit 
tabakasını uzaklaştırmak amacıyla NaOH-H2O2 içeren 
çözeltide 24 saat süreyle 40

 o
C sıcaklıkta etüv fırında 

bekletilmişlerdir. Ardından 100% lük aseton çözeltisinin 
bulunduğu ultrasonik su banyosunda 35 dakika ve 
müteakibinde saf su çözeltisinin bulunduğu ultrasonik 
su banyosunda 35 dakika temizlenmiştir. Temizlenen 
numuneler 24 saat süreyle 40

 o
C sıcaklıkta etüv fırında 

bekletilerek kurutulmuşlardır. Böylece numune 
yüzeyleri hidroksiapatit (HAp) kaplama için gözenekli 
hale getirilmiştir. SBF solüsyonuna daldırılmadan önce 
her bir numunenin ağırlıkları hassas terazi (0.0001g) ile 
tartılmıştır. 
 
2.3. Biyoaktivite testleri 

 
Bu çalışmada yapay vücut sıvısı (SBF) olarak Kokubo 
tarafından gerçekleştirilen solüsyon kullanılmıştır [18]. 
Çözelti hazırlanırken kullanılacak gereçler önceden 
sterilize edilmiştir. SBF kimyasalları Merk marka olup, 
Çalışmada çekirdeklenmeyi hızlandırmak amacı ile 
normal iyonik konsantrasyondan 1,5 kat daha yoğun 
olarak hazırlanan yapay vücut sıvısı (1,5×SBF) 
kullanılmıştır. Çözelti pH değeri insan kanı plazmasına 
yakın olacak şekilde 7.4 olarak ayarlanmıştır. Farklı ön 
yüzey modifikasyonu uygulanan numuneler 37°C’de 1 
gün, 7 gün,14 gün, 21 ve 28 gün aralıklarla biyoaktivite 
testleri yapılmak şartıyla, hazırlanan vücut sıvısında 
etüv fırınında bekletilmiştir. Bekletilen numunelerin 
37°C’de 2 günde bir vücut sıvıları iyon 
konsantrasyonunu sağlamak için değiştirilmiştir.  
 
2.3. Karakterizasyon çalışmaları  

 
Numunelerin yüzey morfolojileri Zeiss Ultra PLUS 
marka Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile 
incelenmiş ve EDS analizi ile yüzey karakterizasyon 
işlemleri gerçekleştirilmiştir.   
 
2.4. Ağırlık Artışı 
 
Deney numunelerinin SBF içerisinde 28 gün 
bekletilmelerine bağlı olarak ağırlık artışı değişimleri 
belirlenmiştir. Ağırlık artışı=(SBF içerisinde 
bekletildikten sonraki ağırlık-SBF bekletme öncesi 
ağırlık)/Numunenin yüzey alanı denklemi kullanılarak 
hesaplama yapılmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

 
3.2. Yüzey Karakterizasyon İncelemeleri 

HNO3 ve NaOH-H2O2 kimyasalları ile ön yüzey 
modifikasyonu uygulanan Ti6Al4V numunelerin SBF 
sıvısı içerisindeki 1,7, 14, 21 ve 28 gün sonunda alınan 
SEM analizleri incelendiğinde, ilk 7 günde numunelerin 
yüzeylerinde herhangi bir kaplama meydana gelmediği, 
belirlenmiştir. 7. günden itibaren NaOH-H2O2 ile ön 
yüzey modifikasyonu uygulanmış numunelerde 
üzümlenme şeklinde hidroksiapatit tabakasının 
oluşumunun meydana geldiği, ancak HNO3 ile ön yüzey 
modifikasyonu uygulanmış numune yüzeyinde herhangi 
bir hidroksiapatit oluşumunun henüz başlamadığı 
görülmüştür (Şekil 1 ve Şekil 2). Numune yüzeylerinden 
alınan EDS sonuçlarına göre; NaOH-H2O2 ile ön yüzey 
modifikasyonu uygulanmış numune yüzeyinde %9,34 
Ca ve %23,5 P elementleri analiz edilmiş ve Ca/P oranı 
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%0,4 olarak hesaplanmıştır. HNO3 ile ön yüzey 
modifikasyonu gerçekleştirilen numune yüzeyinde 7. 
gün sonunda Ca ve P oluşumlarına rastlanılmamış, 
ancak 14. gün sonunda hidroksiapatit oluşumu 
gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre, numunelere 
uygulanan ön yüzey işleminin hidroksiapait oluşumu 
süresini ve hızını belirgin şekilde etkilediği 
görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. SBF içerisinde 7 gün bekletilen NaOH-H2O2 ile 
ön yüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V numune 

SEM görüntüsü ve EDS analizi. 
 

 

 

 

Şekil 2. SBF içerisinde 7 gün bekletilen HNO3 ile 
önyüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V numune 

SEM görüntüsü ve EDS analizi. 
 
28 gün sonunda farklı ön yüzey modifikasyonu 
uygulanan numunelerden alınan SEM ve EDS analiz 
sonuçları Şekil 3 ve 4’de gösterilmiştir. NaOH-H2O2 ile 
ön yüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V alaşımı 
numune yüzeyleri 28. günün sonunda tamamen 
hidroksiapatit mineralleriyle kaplanmıştır. Ancak HNO3 
ile ön yüzey modifikasyonu uygulanmış numune 
yüzeylerinde 28. gün sonucunda yüzeydeki 
hidroksiapatitlerin heterojen bir dağılım sergilediği ve 
tüm yüzeyin tamamen kaplanmadığı görülmüştür. 
 
Şekil 3’den görüldüğü gibi, NaOH-H2O2 ile ön yüzey 
modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V numune 
yüzeylerinde oluşan apatit boyutlarının irili ufaklı olmak 
üzere daha kaba boyutlarda ve yer yer çatlak 
morfolojisi şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Şekil 
4’de ise, HNO3 ile ön yüzey modifikasyonu uygulanmış 
Ti6Al4V alaşımı numune yüzeylerinde oluşan apatitlerin 
daha seyrek ve irili ufaklı şekilde heterojen dağılım 
sergilediği fakat yüzeyde çatlak meydana gelmediği 
görülmüştür.  
 
28 gün SBF içerisinde bekletme sonrasında NaOH-
H2O2 ile ön yüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V 
numune yüzeyinin EDS sonuçları incelendiğinde tüm 
yüzeyin hidroksiapatit kaplandığı ve yüzeyin ağırlıkça 
Ca, O, P ve Na elementlerinden oluştuğu 
görülmektedir. Ca/P oranı ise ortalama 1,76 olarak 
hesaplanmıştır (Şekil 3). Artan bekletme süresine bağlı 
Ca/P oranının da artış yönünde değişim gösterdiği 
belirlenmiştir. Bu sonuç, bekleme süresinin uzamasıyla 
hidroksiapatit katmanının artış gösterdiği olarak 
düşünülebilir. Bir başka ifadeyle artan bekletme 
süresine bağlı olarak numune yüzeylerinde apatit 
gelişiminin hızlandığına işaret etmektedir. 
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Şekil 3. SBF içerisinde 28 gün bekletilen NaOH-H2O2 ile 
ön yüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V numune 

SEM görüntüsü ve EDS analizi. 
 

28 gün SBF içerisinde bekletme sonrasında HNO3 ile 
ön yüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V alaşımı 
numune yüzeyinin EDS sonuçları incelendiğinde ise 
yüzeyde Ca, O, ve P elementlerinin varlığı yanı sıra Ti 
elementinin ağırlıkça fazla olması yüzeyin tamamen 
hidroksiapatit kaplanmadığını göstermektedir (Şekil 4).  
 

 

 
 

Şekil 4. SBF içerisinde 28 gün bekletilen HNO3 ile ön 
yüzey modifikasyonu uygulanmış Ti6Al4V numune 

SEM görüntüsü ve EDS analizi. 
Sonuçlar, HNO3 ile ön yüzey işlemi uygulanmış 
numunelerde 28 gün SBF içerisinde bekletme süresinin 
yüzeyinin tamamen hidroksiapatit kaplanmasında 
yeterli olmadığını göstermektedir. Büyüksağış [21], 
biyomimetrik yöntemle HNO3 ön yüzey işlemli Ti ve 
Ti6Al4V numunelerin 35 gün SBF içerisinde 
bekletilmesi sonucu yüzeylerinin tamamen 
hidroksiapatit kaplandığı rapor etmiştir.  
 
SEM incelemeleri ve EDS analiz sonuçları NaOH-H2O2 
ile ön yüzey ile hidroksiapatit kaplamanın daha hızlı 
yapışmasını ve iyi tutunmasını sağladığını 
göstermektedir. Xiao vd. [19] anodik oksidasyonla HF 
çözeltilerinde titanyum yüzeyinde titania nanotüp 
üretimi sonrası yüzeyleri biyoaktif hale getirmek için 
yüzeylere iki farklı NaOH veya Ca(OH)2 çözeltisinde ön 
işlem uygulamışlar ve SBF içerisinde bekletmede 
NaOH ile muamele edilen numunelerde aktivasyon 
süresinin 24 saatten 30 dakikaya indirgendiğini rapor 
etmişleridir. Ayrıca, NaOH-H2O2 ile ön yüzey 
modifikasyonu uygulanmış numunelerdeki EDS 
analizlerinde, kemik dokusuna benzer bir yapı olan 
hidroksiapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) yapısının ana 
elementleri olan Ca, P, O elementlerinin yanı sıra, Na 
elementi varlığı da Na-Ti-O bileşiği oluşturduğunu 
düşündürmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında, 
çekirdeklenme ve kemik benzeri apatit büyümesinden 
sorumlu olan lifli ve ağ benzeri Na-Ti-O bileşiğinin 
NaOH ön yüzey işlemli titanyum kaplamaların 
yüzeylerinde oluştuğu rapor edilmiştir [20,21].  Kokubo 
vd.[23] titanyum numunelerin 5 M NaOH çözeltisine    
60

o
C sıcaklıkta 24 saat bırakıldığında, sodyum ve 

oksijen elementlerinin titanyum metalinin yüzeyinden 

1µm kadar içeriye nüfuz ettiğini, artan derinlik ile 
sodyum ve oksijen miktarının azaldığını rapor 
etmişlerdir.  
 
Titanyum ve titanyum alaşımlarının üzerinde TiO2 pasif 
film oluştuğu bilinmektedir. NaOH ön yüzey işlemi 
uygulanmış numunede bulunan Na

+
 iyonu SBF’de 

bulunan Ca
2+

 iyonları ile yer değiştirmektedir [22]. Eğer 
Na2O yüzey TiO2 katmanı ile birleşmişse, NaOH ile ön 
yüzey işlemi görmüş Ti metali SBF çözeltisine 
daldırıldığında numune yüzeyleri üzerinde birçok Ti-OH 
grupları oluşturabilir [21]. Na

+
iyonları H3O

+
ile yer 

değiştirerek vücut akışkanı içine Na
+ 

iyonları bırakılır. 
Negatif yüklenmiş yüzey pozitif Ca

2+ 
iyonları ile SBF 

içinde kalsiyum titanatlar oluşturur [21]. Ca
2+ 

birikiminin 
sonucu olarak yüzey tekrar pozitif yüklenir ve negatif 
yüklü fosfat iyonları ile amorf CaP oluştururlar. Bu CaP 
yarı kararlıdır ve sonuç olarak kararlı kristal yapılı kemik 
benzeri apatite dönüşür [21].  
 
3.1. Deney numunelerinin Ağırlık Artışı 

 
HNO3 ve NaOH-H2O2 kimyasalları ile ön yüzey 
modifikasyonu uygulanan Ti6Al4V numunelerin SBF 
içerisinde bekleme süresine bağlı olarak, numune 
yüzeylerindeki hidroksiapatit miktarı, hassas terazi 
kullanılarak ölçülmüştür. SBF içerisinde bekleme 
süresine bağlı olarak numune yüzeyinde apatit 
oluşumuna etkisi Şekil 5’de gösterilmiştir. Numune 
yüzeylerinde 1. gün sonunda herhangi bir artış 
meydana gelmediğinden dolayı ağırlık artışları 7. 
günden itibaren gösterilmiştir.  
 

 
 
Şekil 5. SBF içerisinde 7-28 gün bekletilen numunelerin 

ağırlık artış grafikleri 
 
Numune yüzeylerinde meydana gelen kaplama 
kalınlığının artan süreyle beraber artış gösterdiği 
görülmektedir (Şekil 5). HNO3 ile ön yüzey işlemi 
uygulanan numunelere kıyasla NaOH-H2O2 ile ön yüzey 
işlemi uygulanmış numunelerde meydana gelen ağırlık 
artışı daha fazla tespit edilmiştir. Bu durum, 
hidroksiapatitin NaOH-H2O2 ön yüzey işlemli Ti6Al4V 
numune yüzeyinde daha iyi geliştiği sonucunu 
desteklemektedir. 

 
4.SONUÇLAR 

 
Çalışmada farklı ön yüzey işleminin Ti6Al4V üzerine 
biyomimetrik yöntemle hidroksiapatit kaplamasına 
etkileri araştırılmış elde edilen bulgular aşağıda 
özetlenmiştir; 
 

 28 gün SBF içerisinde bekletme sonrasında 
NaOH-H2O2 çözeltisi ile ön yüzey işlemi 
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uygulanmış Ti6Al4V numuneler üzerinde 
biyomimetrik yöntemle apatit kaplama başarı 
ile gerçekleştirilmiştir.  

 HNO3 ile ön yüzey işlemi uygulanmış 
numunelerde 28 gün SBF içerisinde bekletme 
süresi numune yüzeyinin tamamen 
hidroksiapatit kaplanmasında yeterli 
olmamıştır. Yüzeyin tamamen kaplanması için 
daha fazla sürelerde numunenin SBF 
içerisinde tutulması gerekmektedir. 

 NaOH-H2O2 ön yüzey işlemi, HNO3 ön yüzey 
işlemine göre hidroksiapatit kaplamanın 
oluşmasının yanısıra yüzeye tutunmasında 
daha hızlı ve daha etkili olmuştur. 

 Hidroksiapatit kaplama sonrası SEM 
görüntüleri ve EDS analizleri NAOH-H2O2 ön 
yüzey işlemli numunelerde, HNO3 ön yüzey 
işlemli numunelere göre Ca ve P oranlarının 
daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
NAOH-H2O2 ön yüzey işlemli numunelerde 
çekirdeklenme ve kemik benzeri apatit 
büyümesinden sorumlu olan Na-Ti-O 
bileşiğinin varlığı numune yüzeylerindeki daha 
fazla hidroksiapatit oluşumuna neden olduğu 
düşünülmektedir. 

 1, 7, 14, 21 ve 28. gün sonrası ölçülen ağırlık 
artışları artan bekleme süresi ile hidroksiapatit 
miktarının her iki ön yüzey işlemi içinde artış 
gösterdiğine işaret etmektedir. Ayrıca NAOH-
H2O2 ön yüzey işlemli numunelerde bekleme 
süresi artışı daha fazla ağırlık artışının 
meydana geldiğini göstermektedir. 
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Abstract
 
In this study, water ageing behavior of acrylonitrile-
butadiene-styrene (ABS) was investigated by means of 
mechanical, rheological and morphological properties. 
Virgin ABS granules were injection molded into the 
shapes of the tensile, impact and flexural test samples 
to determine the mechanical, rheological and 
morphological properties. Test samples were subjected 
to water for 3, 6, 9, 12, 15 and 30 days at room 
temperature. After this ageing process, the samples 
were ground into tiny granules and were mixed with 
virgin ABS polymer at different ratios such as 25%, 
50% and 75% by weight. The blended materials were 
molded to produce test samples and then 
characterized. For all these samples, the mechanical 
properties, tensile, flexural and impact tests were 
performed, melt flow index (MFI) was calculated to 
determine the rheological property and scanning 
electron microscopy (SEM) was used to observe the 
morphological property. The results showed that with 
the increase in the ageing duration, the elongation at 
break decreased gradually by the 15th day and a sharp 
decrease was observed on the 30th day of the ageing 
process. It was found that tensile strength gradually 
decreased until the 30th day of water ageing by up to 
25.5% meanwhile on the 6th and 9th day a small 
increase reached up to 7% was observed. Similar 
results were found in the flexural strength, with a slight 
decrease by 11% only on the 3rd day. The Impact 
strength was affected by water ageing which was 
gradually declining. All aged samples showed lower 
MFI values than that of unaged sample. 
Keywords: Water ageing, Tensile properties, Impact 

strength, Flexural properties, Melt flow index 
 

1. Introduction 
 
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) terpolymer is an 
important engineering material. Copolymerization of 
styrene and acrylonitrile carried out in the 
polybutadiene latex medium is one of the basic 
methods for manufacturing ABS [1]. This copolymer 
combines properties of each component: acrylonitrile 
enhances hardness and chemical resistance, butadiene 
acts as plasticizer while increasing impact strength, and 
styrene improves thermal and processing properties [2]. 
ABS is an engineering thermoplastic and it is used in a 
large number of applications across a wide range of 
industries. But it is influenced by outdoor conditions. 
This situation can significantly affect the service life of  
the materials and change the visual and aesthetic 
properties. Kuram et al. [3] investigated the mechanical, 
rheological and morphological properties of ABS as a 
function of the recycling number and of the recycled 
material ratios added to the virgin ABS. Tensile 
strength reduced after three times recycling and 

changed very little after twelve times recycling. Impact 
strength decreased as gradually until twelve times 
recycling [3]. Haghighi et al. [4] used Fourier transform 
infrared spectroscopy to detect changes in the chain 
structure of polycarbonate/acrylonitrile-butadiene-
styrene (PC/ABS) samples or deterioration after 
exposure to three hydrogel conditions. the samples 
were exposed to three different conditions: (i) 65 °C 
and 50% relative humidity (RH); (ii) 50 °C and 93% RH; 
and (iii) immersed in fully distilled water at room 
temperature. ABS component of PC/ABS mixture looks 
structurally stable under high humidity and temperature 
conditions tested [4].  
 
In this study, virgin ABS granules were injection molded 
into the shapes of the tensile, impact and flexural test 
samples to determine the mechanical, rheological and 
morphological properties. Test samples were subjected 
to water for 3, 6, 9, 12, 15 and 30 days at room 
temperature. After this ageing process, the samples 
were ground into tiny granules and were mixed with 
virgin ABS polymer at different ratios such as 25%, 
50% and 75% by weight. The blended materials were 
molded to produce test samples and then 
characterized. For all these samples, the mechanical 
properties, tensile, flexural and impact tests were 
performed, melt flow index (MFI) was calculated to 
determine the rheological property and scanning 
electron microscopy (SEM) was used to observe the 
morphological property. 
 

2. Material and Method 
 
ABS (HI121H) purchased from LG Chem was utilized 
as a material in this research. The melt flow index was 
23 g/10 min according to the technical data of the 
company. The experimental study was carried out 
according to the flow diagram given in Fig. 1. First, ABS 
granules were dried for 3 hours at 80 °C to remove 
moisture before injection molding process. 
 

 
Figure 1. Workflow plan of experimental study. 
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After that, the test specimens were prepared with a 
YIZUMI UN90A2 injection molding machine (Fig. 2) by 
employing constant injection conditions (Table 1). 
Tensile, flexural and impact specimens were molded 
according to ISO 527-1 [5], ISO 178 [6] and ISO 180 [7] 
standards, respectively (Fig. 3). These unaged samples 
were represented as ABS. All tests were carried out to 
these unaged ABS samples. Samples produced by 
injection and aged in a tank of water were kept in a 
closed environment at room temperature for 24 to 48 
hours before samples were tested. Tensile tests of the 
specimens were performed according to ISO 527-1 
standard in Instron 5569 universal test machine. 
Tensile speed was 50 mm/min. Three-point flexural 
tests were carried out in accordance with ISO 178 
standard using Instron 5569 device. Bending speed 
was 15 mm/min and the support distance was 60 mm. 
Impact strength tests were conducted according to ISO 
180 standard in Instron CEAST 9050. Impact strength 
tests were made by cutting a notch and a hammer of 
2.75 J was used. MFI test was carried out according to 
ISO 1133 standard [8] at the temperature of 220 °C 
under the weight of 10 kg. Mechanical tests were 
conducted at room temperature (23 ± 3 °C) and 5 
samples were taken for each test. Surface morphology 
of gold coated samples were examined using Philips 
XL 30 SFEG scanning electron microscope (SEM). 
 

 
Figure 2. Injection molding machine. 

 
Table 1. Drying and injection molding process 

conditions. 
Conditions  Unit Values 

Drying Temperature °C 80 
Drying Time h 3 
Melt Temperature °C 210 
Mold Temperature °C 55 
Injection Pressure bar 85 
Injection Speed mm/s 55 
Holding Pressure bar 75 
Holding Time s 3 
Cooling Time s 15 

 

 
(a) 

 
(b)  

 
(c) 

  Figure 3. Dimensions of the samples for (a) tensile, (b) 
flexural and (c) impact tests (all units are in mm). 

 
Water ageing process was carried out by using a tank 
of water at room temperature (about 23 °C). Samples 
were collected after constant time intervals (3, 6, 
9,12,15 and 30 days). After water ageing, all tests were 
carried out to these aged ABS samples. Some of 30 
days aged ABS samples were granulated by using a 
grinder (Fig. 4) and they were mixed with 25, 50 and 
75% by weight of the unaged ABS polymer. Sample 
codes and blending compositions used in this study are 
presented in Table 2. Grinded 30 days aged samples 
and unaged ABS polymer were mixed together in a 
twin-screw extruder (Fig. 5) with a screw speed of 55 
rpm and temperature profile from feeding area to die as 
90, 150, 175, 210 and 210 °C, respectively. Its L/D ratio 
is 40 with an 18 mm screw diameter. The extruded 
compound rods were cooled into water bath and then 
chopped into pellets at a length of 2 mm. Pellets were 
dried for 3 hours at 80 °C to remove moisture before 
injection molding process. Re-injection process was 
performed to produce samples from extruded granules. 

Then all tests were applied to these samples. 

 

 
Figure 4. Grinder. 

 

 
  Figure 5. Twin screw extruder. 
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Table 2. Sample codes and blending compositions 
(percent by weight). 

Codes Ageing 
Time 

   (Day) 

Virgin 
ABS 

(%wt) 

Aged 
ABS 

(%wt) 

ABS 0 100 - 
ABS-W-3 3 - - 
ABS-W-6 6 - - 
ABS-W-9 9 - - 
ABS-W-12 12 - - 
ABS-W-15 15 - - 
ABS-W-30 30 - - 
ABS-W75V25 - 25 75 
ABS-W50V50 - 50 50 
ABS-W25V75 - 75 25 

 

3. Results and Discussions  
 
3.1. Tensile Results 

 
The typical stress - strain relationships of ABS samples 
before and after water ageing are shown in Fig. 6. It 
was observed that ABS before water ageing had the 
ability to elongation. The stress reached a maximum 
and then decreased to a break point value. The 
samples of ABS after water ageing failed after 30 days 
with little elongation at break and smaller stress. 
Tensile strength results of unaged, aged and recycled 
ABS are presented in Fig. 7. It was found that tensile 
strength gradually decreased until the 30th day of water 
ageing by up to 25.5% meanwhile on the 6th and 9th 
day a small increase reached up to 7% was observed. 
The reprocessing step after water ageing and mixing 
with virgin ABS brought tensile strength up, higher than 
the initial stage for virgin ABS about 6.4%. With the 
addition of virgin ABS by weight of 25, 50 and 75% to 
30 days aged ABS increased the tensile strength value 
by 33.2, 32.8 and 33.5%, respectively as compared to 
30 days aged ABS.  
 

 
Figure 6. Typical stress - strain curves for unaged, 

aged and recycled ABS samples. 
 

 
Figure 7. Tensile strength results. 

 
Elongation at break values for unaged and aged 
samples are given in Fig. 8. Elongation at break was 
the most sensitive characteristic to water ageing 
process. This property decreased with the increase of 
water ageing time. The decrease of the elongation at 
break could be explained owing to the occurrence of 
main chain scissions leading to decrement in the 
molecular weight of the polymer. Elongation at break in 
ABS samples exposed to water ageing for 6 days 
increased slightly from 28.41% to 30.43%. But this 
value decreased to 7.13% after 30 days exposure to 
water. The reprocessing step after water ageing and 
mixing with virgin ABS brought elongation at break up, 
higher than the initial stage for 30 days aged ABS and 
lower just about 24.7% from virgin ABS. With the 
addition of 25, 50 and 75% virgin ABS to 30 days aged 
ABS increased the elongation at break by 139, 219 and 
206% as compared to 30 days aged ABS, respectively. 

 
Figure 8. Elongation at break values for unaged, aged 

and recycled ABS samples. 
 

3.2. Flexural Results 

 
Typical flexural - strain curves obtained from 3 point 
flexural tests are given in Fig. 9. The tendency of 
flexural stress - strain curves generally was not affected 
by water ageing time and recycling processes. As seen 
from the typical stress - strain curves for ABS material, 
the stress values started to drop after reaching the 
maximum value. 
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Figure 9. Typical stress - strain curves for unaged, 

aged and recycled samples. 
 

Flexural strength values for unaged and aged samples 
are illustrated in Fig. 10. According to the flexural 
strength results of ABS polymer, at the end of the first 3 
days, the flexural strength decreased by about 11.3% 
and at the end of the next 3 days until 9 days it 
increased by 5.7% as compared to unaged ABS. 
Flexural strength value for ABS material remained 
almost constant after 6 and 9 days of water ageing. 
This result meant that the hardness of ABS sample did 
not change after water ageing. With the addition of 
virgin ABS to aged ABS samples for 30 days, a slight 
increase in the flexural strength was observed. Flexural 
strength of 30 days aged ABS sample was measured 
as 70.68 MPa. With 50% virgin ABS addition to aged 
ABS sample, the flexural strength increased to 73.10 
MPa. 25, 50 and 75% virgin ABS addition increased the 
flexural strength by 3.7, 3.4 and 4.2% as compared to 
30 days of water aged ABS sample (ABS-W-30), 
respectively. In addition, all aged-virgin blends (ABS-
W75V25, ABS-W50V50 and ABS-W25V75) caused a 
slight increase in the flexural strength in comparison to 
virgin ABS polymer. 
 

 
Figure 10. Flexural strength values for unaged, aged 

and recycled ABS samples. 
 

3.3. Impact Results 

 
Impact strength values for unaged and aged samples 
are given in Fig. 11. The impact strength dropped by 

18% after 30 days of water ageing. The reprocessing 
step after water ageing and mixing with virgin ABS 
turned the impact strength values back to the initial 
stage for ABS. Impact strength of 30 days aged ABS 
was measured as 16.95 kJ/m

2
. The addition of virgin 

ABS by weight of 75% to 30 days aged ABS increased 
the impact strength value to 19.67 kJ/m

2
. The addition 

of virgin ABS by weight of 25, 50 and 75% to 30 days 
aged ABS increased the impact strength value by 8.7, 
13.3 and 16.0%, respectively as compared to 30 days 
aged ABS. 
 

 
Figure 11. Impact strength values for unaged, aged and 

recycled ABS samples. 
 
 

3.4. Melt Flow Index Results 

 
Fig. 12 shows the results of MFI for unaged, aged and 
recycled ABS samples. Water ageing resulted in the 
increment of MFI value. 3rd and 6th day of water 
ageing increased MFI value by about 50% as 
compared to unaged ABS. In addition, all aged-virgin 
blends caused a slight increase in the MFI value in 
comparison to virgin ABS polymer. 
 

 
Figure 12. MFI results. 

 
3.5. Morphological Observations 

 
The fractured surfaces of aged and virgin samples were 
observed with SEM at 1000x magnifications and results 
are illustrated in Fig. 13. It was observed that the 
ageing time did not cause a significant change in the 
morphology of fractured surfaces. 
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Figure 13. SEM images for unaged and aged ABS 
samples. 

 

4. Conclusion 
 
Current study aims to determine the influence of water 
ageing of ABS polymer on mechanical properties. 
Virgin ABS granules were injection molded into the 
shapes of the tensile, impact and flexural test samples 
to evaluate the mechanical, rheological and 
morphological properties. Then, samples were placed 
in water for the duration of 3, 6, 9, 12,15 and 30 days to 
understand the effect of water exposure on the 
properties. After this stage, aged samples were ground 
and the ground samples were mixed with virgin ABS 
polymer at different ratios such as 25, 50 and 75% by 
weight. The blended materials were molded to produce 
test samples and then characterized. Results showed 
that the elongation at break, tensile strength and impact 
strength decreased after 30 days exposure to water 
ageing. A slight increase in the tensile and flexural 
strength was observed with the addition of virgin ABS 
to 30 days water aged samples. The addition of 25, 50 
and 75% by weight of virgin ABS increased the 
elongation at break by 139, 219 and 206% as 
compared to 30 days aged ABS, respectively. It was 
observed that the ageing time did not cause a 
significant change in the morphology of fractured 
surfaces.  
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Özet 
Bu çalışmada, kum kalıba dökümü gerçekleştirilen 
A356 alaşımına AlTi5B1 ilavesi gerçekleştirilip zaman 
parametresine bağlı olarak alaşımın işlenebilirlik özelliği 
üzerine etkisi detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. 
İlave edilen master alaşımın, A356 alaşımının 
işlenebilirliği üzerindeki etkisi 5 dakikada bir numune 
alınarak incelenmiştir. Numuneler talaş kaldırma 
işlemine tabi tutulup, her parametre için örnek talaş 
numuneleri elde edilmiştir ve yüzey pürüzlülük değerleri 
incelenmiştir. Numuneler incelenmek üzere 
metalografik işlemlere tabi tutulmuş, ardından 
mikroyapı ve sertlik değerleri ölçülmüştür. Sonuç 
olarak, alaşıma ilave edilen master alaşımın tane 
inceltme etkisinden dolayı sıvı A356 alaşımının 
dökülebilirliğinin ve işlenebilirliğinin arttığı görülmüştür. 
Buna ek olarak, artan Ti bekletme süresi ile yapıdaki 
porozite miktarlarında ve boyutlarında azalma meydana 
geldiği tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: A356 alaşımı, tane inceltme, 

işlenebilirlik, yüzey pürüzlülüğü, bekletme süresi  

 
Abstract 
In this study, effect of the addition of AlTi5B1 
depending on time on machinability of the A356 alloy 
that was poured into the sand mold was investigated in 
detail. The effect of the master alloy addition on the 
machinability of the A356 alloy was examined by taking 
a sample every 5 minutes. Samples were subjected to 
material removal. For each parameter, the sample of 
chip was obtained and surface roughness was 
measured. The samples are subjected to 
metallographic examination for research, after that 
microstructure of the sample was analyzed and values 
of hardness were measurement. Consequently, 
castability and machinability of the A356 alloy is 
increased thanks to grain refining effect of the master 
alloy. In addition to this, it was understood that there 
was a decrease in the amount and size of the porosity 
in the structure with the increase of the Ti holding time. 
 
Keywords: A356 alloy, grain refinement, machinability, 

surface roughness,  holding time 
 

1. Giriş 
Alüminyum ve alaşımları sektörde çoğunlukla tercih 
edilen malzemeler arasında yer almaktadır. Fiziksel ve 
kimyasal özellikleri alaşım elementlerine ve 
mikroyapısına bağlı olan alüminyum alaşımlarının, 
işlenebilirlik özellikleri tercih edilmelerinde önemli rol 
oynamaktadır [1].  Alüminyum alaşımlarını görmüş 
olduğu işlemlerden dolayı işlenebilirlik açısından 
sınıflandırmak kolay değildir [2]. Alüminyum 
alaşımlarının işlenmesinde karşımıza çıkan en yaygın 
zorluklardan biri talaş yapışma etkisidir. Esas olarak 

sünek alaşımlarda görülen bu etki kesme kuvvetini, 
yüzey pürüzlülüğünü ve takım aşınmasını ciddi bir 
şekilde etkilemektedir.  
Alüminyum ve alaşımlarına Ti/B gibi mastır alaşımları 
ilavesi yapılarak tane yapısında küçültme 
sağlanabilmektedir. Bu işlem aynı zamanda alaşımın 
dökülebilirliğini ve işlenebilirliğini de arttırmaktadır. 
Tane inceltme işlemi porozite miktarını ve boyutunu 
küçültmektedir. Alüminyum alaşımları besleme 
kabiliyetini arttırdığı için genellikle tane inceltme 
işlemine tabi tutulmaktadırlar [3]. 
Döküm ürünlerinin kalitesini belirlemede önemli bir rol 
oynayan eriyik kalitesi ölçümü ile mekanik özellikler 
arasında doğrudan bir ilişki olduğunu Dışpınar ve 
Campbell [4] yaptıkları çalışmada ortaya koymaktadır. 
Bifilmlerin neden olduğu zarar verici kusur olarak 
bilinen porozite oluşumu, bifilmlerin eriyikten 
uzaklaştırılmasıyla azaltılabilir ve mekanik özellikler 
arttırılabilmektedir. Buna ek olarak, Dışpınar ve 
Campbell [5] porozitelerin bifilm indeksi ve gerilme 
özellikleri ile ilişkili olduğunu ortaya koymuştur [6]. 
Tutunea-Fatan, Fakhri ve Bordatchev [7], 
çalışmalarında porozitenin kesme kuvvetleri üzerinde 
önemli bir etkisi olduğunu gözlemlemişlerdir. 
Özçatalbaş [8] bir çalışmasında farklı kesim hızlarında 
ve takımlarında AA2014’ün işlenebilirliğini incelemiştir. 
Yüksek kesme hızlarında malzeme yüksek dayanım 
göstermiştir. Bu nedenle talaş yapışma etkisinin 
azaldığı sonucuna varılmıştır. Aydın ve Özçatalbaş [9], 
farklı takım geometrisi ve kesme hızlarında yaptıkları 
çalışmada ideal işleme koşullarını özetlemişlerdir. 
Santos ve arkadaşları [10] talaş kalınlığını, kesme 
hızını ve kesme kuvvetini ilişkilendirmek amacıyla bir 
algoritma kullanmışlardır. Düşük hızların alüminyum 
alaşımlarında işleme kuvvetinin artmasına neden 
olduğu ortaya koyulmuştur.  
Bir malzemenin işlenebilirliğini etkileyen özelliklerin 
başında malzemenin mekanik özellikleri ve işleme 
parametreleri sayılabilmektedir. Bunlar malzemenin 
işlenmesi sırasında oluşan kesme kuvvetlerini, yüzey 
pürüzlülük değerlerini ve talaş oluşumunu 
etkilemektedir [11, 12]. Malzeme sünekliği, sertliği, 
alaşımın türü, yüzey gerilmeleri, işleme öncesi 
malzemeye uygulanan ısıl işlem gibi parametreler de 
işlenebilirliği etkilemektedir [13]. Akyuz ve Şenaysoy 
[14] yaptıkları çalışmada, kesme kuvvetlerinin 
yaşlandırma süresinin artmasına bağlı olarak 
büyümesiyle alaşımın işlenebilirliğinin yaşlandırma 
süresine bağlı olarak düşüş gösterdiğini tespit 
etmişlerdir.  
Bu çalışmada, AlTi5B1 tane inceltici ilavesinin zamana 
bağlı işlenebilirlik üzerine etkisi detaylı bir şekilde 
incelenmiştir. Sıvı A356 alaşımına ilave edilen master 
alaşımının sıvı metal üzerindeki etkinliği her 5 dakikada 
bir numune alınarak işlenebilirliğe olan etkisi 
araştırılmıştır. 
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2. Deneysel Çalışma 
Eti Alüminyum A.Ş. firmasından birincil olarak temin 
edilen A356 (ETİAL 177) alaşımı bu çalışmada 
kullanılmıştır. Alaşımın kimyasal bileşimi Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Çizelge 1. A356 alaşımın kimyasal bileşimi 

 
 
Birincil A356 alaşımı 740° C sıcaklığında elektrikli 
direnç ocağında SiC pota içinde ergitilmiştir. Titanyum 
aynı sıcaklıkta 10 ppm AITi5B1 master alaşımı olarak 
sıvı ergiyik içine ilave edilmiştir. İlave işleminden önce 
20 dakika boyunca argon gazı ile gaz giderme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Titanyum ilavesinden sonra 5 dakika 
beklenmiş ve ardından ilk döküm numunesi alınmıştır. 
İlk numuneden sonra her 5 dakikada bir numune 
alınarak döküm işlemleri tamamlanmıştır. Son numune 
45 dakika sonra alınmıştır. Döküm işlemlerinde 13 mm 
çapında ve 150 mm uzunluğunda silindirik çubuk elde 
edebileceğimiz kum kalıplar kullanılmıştır. Dökümden 
elde edilen silindirik numuneler üzerinde ilk olarak 
mikroyapı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ardından 
silindirik numuneler CNC ile talaş kaldırmaya tabi 
tutulmuş ve talaş kaldırma işlemi esnasında her döküm 
parametresi için örnek talaş numuneleri alınmıştır.   
 
Talaş kaldırma işlemi sonrası silindirik numune 
yüzeylerinde pürüzlülük değerleri ölçülmüştür. Yüzey 
pürüzlülük değerlerinin ölçülmesinde Mahr marka cihaz 
kullanılmıştır. Diğer taraftan talaş kaldırma esnasından 
elde edilen talaş numuneleri makro olarak 
görüntülenmiş ve incelenmek üzere metalografik 
numune hazırlama aşamalarına tabi tutulmuştur. İlk 
olarak her döküm parametresine ait talaş numuneler 
bakalite alınmıştır. Bakalite alınan numuneler sırasıyla 
320, 600, 800, 1000 ve son olarak 2500 grid zımpara 
ile zımparalanmıştır. Ardından 6 mikron ve 1 mikron 
elmas solüsyon kullanılarak parlatma işlemine tabi 
tutulmuştur. Metalografik numune hazırlama işlemlerine 
tabi tutulan talaş numuneleri Nikon marka metal 
mikroskobu ile incelenmiştir. Metalografik olarak 
incelenen talaş numunelerinin sertlikleri mikro vickers 
sertlik ölçüm yöntemi ile ölçülmüştür. Elde edilen talaş 
özellikleri ve yüzey pürüzlülük özelliklerinin döküm 
parametrelerine göre değişimi detaylı bir şekilde analiz 
edilmiştir. 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
A356 alüminyum alaşımının kum kalıplara dökümünden 
elde edilen parçalara ait mikro yapılar Şekil 1’de 
verilmiştir. Şekil 1’deki bütün mikro yapılarda 
görülebileceği gibi AITi5B1 tane inceltici ilavesi ile 
küçük dendrit kolları ve homojen bir yapı elde edilir [15]. 
Tane incelticinin bekletme süresi arttığı zaman daha 
küçük dendrit kolları ve daha homojen bir yapı elde 
edildiği tayin edilmiştir. Şekil 1’deki mikro yapı 
görüntülerine ek olarak deney sırasında elde edilen tüm 
görüntüler birbirleri ile mukayese edildiğinde Ti 
bekletme zamanı arttığında yapıda hâsıl olan 
porozitelerin miktarının ve boyutunun küçüldüğü tayin 
edilmiştir. 

 
Şekil 1: Numunelerin mikro yapıları. (a) Ti-5 dk. ; (b) Ti-
10 dk. ; (c) Ti-15 dk. ; (d) Ti-20 dk. ; (e) Ti-25 dk. ; (f) Ti-

30 dk. ; (g) Ti-35 dk. ; (h) Ti-40 dk. ; (ı) Ti-45 dk. 
 

 
Şekil 2. Talaşların makro görüntüleri. a) Tek sıra 

gösterim; b) Dağınık gösterim 
 
Ti bekletme süresine göre talaş şekillerinin değişimi 
Şekil 2’de verilmiştir. Resimler incelendiğinde talaşların 
Ti bekletme süresinin 25. dakikasına kadar incelip 
boyunun kısaldığını görülebilmektedir. Bekletme süresi 
25 ve 30 dakika olduğunda talaşlarda kalınlaşma 
olduğu ve şekillerinin daha yuvarlak olduğu tespit 
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edilmektedir. Ti bekletme süresinin 35 dakikaya 
çıkarılmasıyla talaşların yeniden inceldiği ve boyunun 
küçüldüğü görülmektedir. Şekil 2-a’ya bakıldığında 
bekletme süresinin artmasıyla birlikte aynı uzunluktaki 
cetvele sığan talaş sayısının arttığı 
gözlemlenebilmektedir. Şekil 1 ve Şekil 2 birlikte 
değerlendirildiğinde Ti ilavesinin zamana bağlı etkisi 
için sınır sayılabilecek bir bekletme süresinden 
bahsedilebilir. 25. Dakikaya kadar giderek boyutları 
küçülen talaşlar bu süreden sonra tekrar büyüme 
göstermiştir. Benzer bir ilişki Şekil 1’de verilen 
mikroyapılarda da görülmektedir. 25. Dakikaya kadar 
talaşlar homojenliği azalan bir eğilim gösterirken bu 
süreden sonra homojenliği artmaya başlamıştır. 
Talaşların homojenliğinin azalması ve boyutlarının 
küçülmesi porozite miktarı ve tane boyutu ile doğrudan 
ilişkilidir. Buradan şu sonuç çıkarılabilir ki; Ti ilavesinin 
etkisi belirli bir süreye kadar yani 25/30 dakikaya kadar 
sürmekte ve bu süreden sonra azalmaktadır.  
 
Numunelere uygulanan Mikro vickers sertlik testi 
sonuçları kullanılarak çizilen Ti Bekletme Zamanı- 
Sertlik grafiği Şekil 3’de verilmiştir. En sık gözlemlenen 
sonuç, titanyum bekletme süresinin numuneler 
üzerinde sertlik açısından fark yaratıcı bir etkisinin 
olmamasıdır. Birbirleri ile benzer sertlik değerleri veren 
numuneler arasında en güvenilir sertlik değerini bizlere 
sunan numune, Ti- 45 dakika bekletme süresine sahip 
olan numunedir. Sertlik değeri açısından güvenilirlik 
konusunda güvenilir değerler vermeyen numuneler ise 
titanyumun 30, 35 ve 40 dakika bekletildiği 
numunelerdir ve bu numunelerin sertlik değerlerinin 
birbirleriyle neredeyse aynı olduğu grafikten 
gözlemlenmektedir. Daha detaylı bir inceleme yapılıp ilk 
30 dakikayı tartışmak gerekirse, sertlik değerleri 
arasında çok ciddi farklar olmamakla birlikte 20. Dakika 
dökümlerinin daha stabil olduğu söylenebilir.  
 

 
Şekil 3. Bekletme Zamanı- Sertlik Grafiği 

 
Numunelerin yüzey pürüzlüğü değerlerinin Ti bekletme 
zamanı parametresine göre değişimi Şekil 4’ te 
verilmiştir. Şekil 4-a ’da yer alan grafikten de görüldüğü 
gibi en düşük yüzey pürüzlüğü (Ra) değeri 45 dakika 
boyunca titanyum bekletme süresine sahip olan 
numuneye aittir. Aynı zamanda grafiğe bakarak 20. 
dakikaya kadar yüzey pürüzlüğü değerinde bir azalma 
sonrasında ise 40. dakikaya kadar bir artış, 40. 
dakikada maksimum bir değer eldesi sonrası tekrar bir 
azalma durumunun var olduğunu söylemek 
mümkündür. Şekil 4-b’de yüzey pürüzlülük (Rq) 
değerleri verilmiştir. Grafik incelendiğinde en yüksek 
pürüzlülük değeri 40 dk. Ti bekletme süresinde, en 
düşük pürüzlülük değeri 10 dk. Ti bekletme süresinde 
ölçülmüştür. Bekletme süresi arttıkça yüzey pürüzlüğü 

değerlerinin azalıp arttığını görmekteyiz.  Şekil 4-c’ye 
baktığımızda yüzey pürüzlülük değerlerinin (Rz) Ti 
bekletme süresine göre değişim grafiği verilmiştir. 
Grafik incelendiğinde 15 dakika Ti bekletme süresine 
kadar yüzey pürüzlülüğü değerlerinin arttığı, 15. 
dakikadan sonra 25. dakikaya kadar bir azalma 
meydana geldiği, sonrasında ani bir yükseliş ve azalış 
olduğu görülmektedir. En yüksek ortalama pürüzlülük 
değeri 40. dakikada, en düşük ortalama pürüzlülük 
değeri 5. dakikada kaydedilmektedir. Şekil 4-d’ de yer 
alan yüzey pürüzlülüğü grafiğinde ise bir dalgalanma 
olduğu rahatlıkla söylenmektedir, en yüksek yüzey 
pürüzlüğü değeri (Rmax) ise 40. dakikada elde 
edilmiştir.  

 
 
Şekil 4. Ti Bekletme Zamanı – Yüzey Pürüzlülüğü 
Grafikleri 
 
Numunelere ait sertlik değerleri üzerinde 
gerçekleştirilen Minitab analizi sonrasında elde edilen 
weibull modülü ve karakteristik  değerleri Çizelge 
2’de verilmiştir. Çizelgedeki weibull modülü değerleri 
incelendiğinde Ti bekletme süresinin artmasıyla 
güvenilebilirliğin ve tekrarlanabilirliğin gittikçe azaldığı 
görülmektedir. Karakteristik verilerine  bakıldığında 
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ise aynı parametrede dökümlerin  tekrarlanması ile elde 
edilen değerlerin bir önceki döküm değerleriyle yakın 
sonuçlar verebileceği görülmektedir. 
 

Çizelge 2. Sertlik değerlerine ait Weibull Modülü ve 
Karakteristik  Değerleri 

 
 
Minitab analizi sonucunda elde edilen sertlik 
değerlerinin dağılım grafiği Şekil 5’de verilmektedir. 
Grafik incelendiğinde, Ti bekletme süresinin 5 ve 10 
dakika olduğu numunelerin sertlik değerlerinin 
dağılımının dar bir skalada olduğu görülmektedir ve bu 
değer dağılımının homojen olduğu tespit edilmektedir. 
Bekletme süresinin artmasıyla değer skalasının 
genişlediği yani değerlerin birbirinden uzaklaştığı 
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu tespit de bizlere değer 
dağılımının homojenliğinin gittikçe azaldığını 
göstermektedir.  

 
Şekil 5. Sertlik Değerlerinin Dağılım Grafiği 

 

4. Sonuçlar 
Alüminyum ve alaşımlarında titanyum/bor mastır 
alaşımı kullanılarak tane yapısında küçülme elde edilir. 
Tane inceltici sayesinde sıvı malzemenin hem 
dökülebilirliği hem de işlenebilirliği artar. 
Bu çalışmada, AITi5B1 tane incelticisi kullanımı ile 
yapıda küçük dendrit kollarının ve homojen bir 
dağılımın elde edilebileceği teyit edilmiştir. Titanyum 
bekletme süresinin artmasıyla daha ince yapının elde 
edilebileceği ve yapıda var olan porozite miktarında, 
boyutunda azalmanın görüleceği saptanmıştır. Bunlara 
ek olarak yer alan talaş görüntüleri incelendiğinde 
titanyumun kullanımı ile malzemenin işlenebilirliğinin 
arttığı sonucu tayin edilmiştir.  
Titanyum bekletme süresinin artması ile sertlik 
değerlerinde belirgin farkların olmaması titanyum 
bekletme süresinin malzemenin mekanik özelliklerinde 
fazla bir değişime sebebiyet vermediği sonucunu 
bizlere sunmaktadır. 
Titanyum bekletme süresinin yüzey pürüzlülüğü 
parametresi ile olan ilişkisi incelendiğinde genellikle 
grafik eğrilerinde dalgalanmalar görülmektedir. Ra, Rq, 
Rz ve Rmax parametrelerinin yer aldığı grafiklerde 
benzer eğrilerin gözlemlendiği ve maksimum yüzey 
pürüzlüğü değerlerinin 25. Dakikaya kadar azaldığı ve 
tekrar artmaya başladığı görülmüştür. Bütün grafikler 
birlikte incelendiğinde ise 40. dakikaya ait zaman 
diliminde elde edildiği kolaylıkla söylenmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmada AlSi10Mg alaşımında tane inceltme 
işlemine bağlı olarak mikroyapı ve sertlik değerlerinde 
meydana gelen değişimler incelenmiştir. Geri dönüşüm 
ürünlerinden dökülmüş ikincil ETİAL-171 alaşımına 
master alaşım ilaveleri gerçekleştirilmiştir. Tane inceltici 
olarak kullanılan Al3B ve AlTi5B1 alaşımları sıvı ergiyik 
içine dahil edilmiş, ilavesiz döküm parametresi ve ilaveli 
döküm parametreleri incelenmiştir. 6’lı çekme test 
çubuğuna yapılan dökümlerden alınan parçaların bir 
kısmına mekanik özellikleri iyileştirmek amacıyla T6 ısıl 
işlemi uygulanmıştır. Isıl işlemli ve ısıl işlemsiz 
dökümlerin mikroyapı görüntü analizleri ve sertlik 
değerleri saptanmıştır. Ti ilavesi ile küçük morfolojide 
ve daha fazla sayıda dendritler oluşmaktadır. Dendritler 
küçük olduğu için dendritler arasında küçük poroziteler 
oluşmuş ve dendritlerin etrafındaki silis yoğunluğu 
arttığı için sertlik değerlerinde artış meydana geldiği 
görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Geri Dönüşüm, ETİAL-171 alaşımı, 

Tane inceltme, Sertlik, Mikroyapı 

 
Abstract 
In this study, changes in microstructure and hardness 
values were examined depending on the grain refining 
process in the AlSi10Mg alloy. Master alloy additions 
were performed on the secondary ETIAL-171 alloy, 
which was poured from recycling products. Al3B and 
AlTi5B1 alloys used as grain refinement are 
incorporated into the liquid metal, no added cast 
parameter and additional cast parameters were 
investigated. T6 heat treatment was carried out to 
increase mechanical properties to part of the parts 
taken from castings made of 6 tensile test bar. 
Microstructure image analysis and hardness values of 
heat treated and non-heat treatment were determined. 
With the addition of Ti, small morphologies and more 
dendrites are formed. Dendrites are small, so small 
porosites have formed between the dendrites and it 
was observed that there was an increase in hardness 
values with increasing the density of silicon around the 
dendrites. 
 
Keywords: Recycle, ETİAL-171 alloy Grain refinement, 

Hardness, Microstructure 
 
 
 

1. Giriş 
Alüminyum ve alaşımları günümüzde çelikten sonra en 
çok kullanılan mühendislik malzemelerinden biridir [1]. 
Özel sektörlerde alüminyum kullanımının gitgide 
artmasından dolayı, dünyada alüminyum ihtiyacı 
oldukça yüksek bir artış göstermiştir [2]. Alüminyuma 
alaşımlandırma yapılarak arzu edilen yüksek mekanik 
özelliklerin elde edilebilmesi tercih edilmelerinde en 
büyük etkendir. Bu alaşımların özellikleri yüksek 
korozyon direnci göstermesi, yoğunluğunun düşük 
olması, kolay işlenebilirliğe sahip olması, arttırılabilir 
mukavemet özelliğine sahip olması, döküm kabiliyetinin 
yüksek olması ve geri dönüştürülebilir olması şeklinde 
sıralanabilmektedir [3, 4]. Geri dönüştürülebilir olan 
alüminyum malzemeler son zamanlarda gitgide önem 
kazanmıştır. Bu nedenle, tüketilen ürünler ve 
endüstriyel atıklardan elde edilen alüminyum hurdalar 
geri dönüştürülmeye başlanmıştır. Böylece kullanılmış 
olan alüminyum esaslı malzemelerin çevreye verdiği 
zararın da önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Geri 
dönüşümle üretilen alüminyum alaşımlarının (ikincil 
üretim), saf cevherden üretilen alüminyum alaşımlarına 
(birincil üretim) göre birçok avantajı bulunmaktadır. Geri 
dönüşümle üretim için harcanan enerji, saf cevherden 
üretim için harcanan enerjinin sadece %5’i kadardır [5]. 
Birincil alüminyum üretiminin her aşamasında yüksek 
oranda katı atık elde edilmektedir. Bunların en önemlisi 
maden atıkları ve alüminyumun arıtılması sırasında 
ortaya çıkan kırmızı çamurlardır. Bunun yanında ikincil 
üretimde azaltılmış emisyonlar kullanıldığı için üretim 
maliyeti de çok yüksek bir miktarda azalmakta ve 
birincil üretimde olduğu gibi atık problemi 
oluşmamaktadır [5]. 
 
İkincil üretim metoduyla dökülen ETİAL-171 alaşımı saf 
alüminyuma göre daha iyi mekanik özelliklere sahiptir. 
Alüminyumun sertliği 20 HV, çekme mukavemeti 40-
100 N/mm2 iken ETİAL-171 alaşımında bu değerler 70 
HV ve 176 N/mm2’ye kadar yükselmektedir [6]. ETİAL-
171 alaşımının içerisinde alaşım elementi olarak Al, Si 
ve Mg elementleri bulunmaktadır . Bu döküm 
alaşımlarının mekanik ve yapısal özellikleri ötektik Si 
partiküllerine, α-Al fazına, özellikle Mg2Si fazlarına 
bağlıdır. Bu yapılar ilave edilen alaşım elementlerine ve 
uygulanan kimyasal modifikasyona göre değişiklik 
göstermektedir [7]. İçerisinde % 9-10.5 oranında 
silisyum içeren ETİAL-171 alaşımı özellikle havacılık ve 
otomotiv sanayisinde karmaşık geometrik yapıdaki 
parçaların üretiminde sıklıkla kullanılmaktadır [6]. 
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Alüminyum alaşımlarında sahip oldukları özellikleri 
iyileştirmek amacıyla master alaşımları ilaveleri 
yapılmaktadır. Bunlardan en yaygın olanlarından biri de 
tane inceltme işlemidir. Tane inceltme işlemi ile kaba 
taneli Al-Si alaşımlarının tane morfolojisi inceltilerek 
mekanik özellikler arttırılmaktadır [3]. Tane inceltici 
olarak yaygın kullanılan alaşım elementleri, titanyum-
bor, titanyum ve bor alaşımlarıdır. AlTi5B1, Al3B, 
TiAl3,AlB2 vb. olmak üzere tane incelticiler mevcuttur. 
Ti içermeyen AlB2, Al3B parçacıklarının tane inceltme 
işleminde büyük rol oynadığı ve Ti içeren tane 
incelticilere nazaran daha etkili olduğu saptanmıştır [8]. 
Ti içermeyen tane incelticilerin diğer bir özelliği de 
besleme kabiliyetini arttırarak porozite oluşumunu 
önemli oranda engellemektir [9, 10]. Birol [11] 
tarafından yapılan çalışmada sıvı metal içine farklı 
zaman aralıklarında AlTi5B1 ve Al3B master alaşımları 
ilaveleri gerçekleştirilmiştir. Bunun ardından, elde edilen 
mikroyapı incelemelerinden sonra Al3B tane inceltici 
içeren yapının ortalama tane boyutunun daha küçük 
olduğu tespit edilmiştir. 
 
Metalik malzemeler arzu edilen mekanik özelliklerin 
elde edilebilmesi için ısıl işlem uygulamalarına tabii 
tutulmaktadır. Bunlardan özellikle demir dışı 
alaşımlarda yaygın olarak kullanılanlarından biri de 
çökelme sertleşmesidir. Literatürde T6 ısıl işlemi olarak 
da bilinmektedir. Çözeltiye alma, su verme, 
yaşlandırma aşamalarından oluşmaktadır. Alaşımın 
solidüs sıcaklığı üzerindeki bir sıcaklığa ısıtılarak katı 
hal çözünürlüğünün arttırılması çözeltiye alma 
aşamasında sağlanır. Su verme işlemi ile alaşım 
aniden soğutulur ve içerisindeki çözünmüş olan ikinci 
fazların çökelmesini önleyerek aşırı doymuş yapı eldesi 
hedeflenir [12]. Yaşlandırma aşamasında dayanımı 
arttıran elementlerin çökelmesi sağlanır. Böylece 
alaşım sertlik ve mukavemet kazanır. AlSi10Mg 
alaşımının T6 ısıl işlemi için önerilen farklı süre ve 
sıcaklıklar mevcuttur [6]. Çözeltiye alma işlemi için 
530°C sıcaklığında 4-8 saat arasında süre, yaşlandırma 
işlemi için de 160 5 sıcaklığında 8-16 saat süre 
aralığında iyi sonuçlar alındığı tespit edilmiştir [6].  
Vatansever ve ark. Tarafından [8] AlSi10Mg (A360) 
alaşımında çökelme sertleştirmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir [6]. Çalışmalarında T6 ısıl işleminin, 
ötektik altı alaşım olan A360 alaşımı üzerindeki 
mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisini incelemişlerdir. 
A360 alaşımının sıcaklık artışı saatte 50°C artış 
gösterecek şekilde 530’ye kadar ısıtılmıştır ve 530°C’de 
6 saat süreyle bekletilmiştir. Ardından su verme işlemi 
gerçekleştirilerek yaşlandırma için 160°C’de 12 saat 
süre ile tutulmuştur. Mikroyapı incelemesinde, iğnemsi 
şekilde alüminyum fazı içinde bulunan silis fazlarını 
küresele yakın tanelere dönüştürerek dendritik yapıyı 
değiştirdiği tespit edilmiştir. Sertlik ve çekme 
mukavemeti değerlerinde de ciddi bir artış olduğu tespit 
edilmiş olup bu değerler sırasıyla % 39,16 ve % 40,77 
oranında olduğu saptanmıştır [6]. 
 
Bu çalışma kapsamında, AlSi10Mg alaşımına master 
alaşım (Al3B, Al3B+AlSr15,  ve Al3B+AlSr15+AlTi5B1) 
ilaveleri yapılarak farklı kompozisyonlarda numuneler 
elde edilmiştir. Isıl işlem ve ısıl işlemsiz parametreler 
altında tane inceltici  ve modifiye edici görevi gören 
master alaşımı ilavelerinin mikroyapıdaki kaba ve 
iğnemsi yapıdaki Si morfolojisine etkisi ve buna bağlı 
olarak sertlik değerlerindeki değişimler detaylı bir 
şekilde incelenmiştir. 
 

2. Deneysel Çalışma 
 
Çalışma kapsamında ETİAL-171 alaşımının geri 
dönüşüm ile elde edilip dökülmesi için çevreden 
toplanan alüminyum esaslı kutular kullanılmıştır. 
Çevreden toplanan alüminyum hurdalarının ergitilmesi 
sonucunda elde edilen kimyasal analiz içeriği çizelge 
1’de verilmiştir. 

Çizelge 1: Hurdaların ilaveler öncesi kimyasal 
kompozisyonu

 
 
Ergitilen alüminyum hurdalarına başta silis olmak üzere 
gerekli alaşım elementi ilaveleri gerçekleştirilmiş ve her 
ilaveden sonra spektrometre cihazı ile kimyasal analiz 
ölçümü yapılmıştır. İlaveler sırasıyla silis, silis + 
magnezyum, mangan şeklinde gerçekleştirilmiştir. 
ETİAL-171 formuna getirilen ergiyikten alınan nihai 
kimyasal analiz sonucu çizelge 2’de sunulmuştur  
 

Çizelge 2: İlaveler sonrası elde edilen ETİAL-171 
alaşım kompozisyonu 

 
 
Elde edilen ETİAL-171 formundaki alaşıma master 
alaşımları ilavesi yapılmıştır. Tane inceltici görevi gören 
Al3B sıvı ergiyik içine eklendi. Al3B ilavesi 740°Cde 
yapılmış ardından kimyasal analiz için örnek numune 
alınıp 6’lı çekme test çubuğuna döküm 
gerçekleştirilmiştir. Kimyasal analizin sonucunda Borun 
miktarı 0.0005 iken 0.0022’ye ulaşmıştır. Daha sonra 
AlSr15 ilave edilip 20 dakikanın ardından kimyasal 
analiz örneği alınmıştır. 6’lı çekme test çubuğu kalıbına 
dökümleri gerçekleştirilmiştir. Stronsiyum miktarı 
0.0001den 0.0061’e yükselmiştir. Son olarak ergiyik 
içerisine AlTi5B1 master alaşımı ilavesi yapılmış olup 
kimyasal analiz için örnek numune dökümü yapılmış ve 
ardından 6’lı çekme test çubuğu kalıbına dökümü 
gerçekleştirilmiştir. Ti oranı 0.0149 iken 0.022ye 
yükselmiştir. Yapılan dökümler için kum kalıp tercih 
edilmiştir. Kalıpların hazırlanması aşamasında % 2 
sodyum silikat reçine içeren silis kumu kullanılmıştır. 
 

 
Şekil 1:Çalışmada kullanılan 6’lı çekme test 

çubuklarının görüntüsü, a) çubukların tasarım ölçüleri, 
b)dökümü gerçekleştirilen test çubukları 
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Çalışma sonucunda 4 farklı grup numune elde 
edilmiştir. Bunlar ilavesiz, Al3B ilaveli, Al3B+AlSr15 
ilaveli, Al3B+AlSr15+AlTi5B1 ilaveli olmak üzeredir. Bu 
numunelerden 10 adet 13 mm çapında ve 150 mm 
uzunluğunda çubuk, 2 adet 11X11X150 ölçüsünde 
dikdörtgen şekilli uzun çubuk ısıl işleme tabii 
tutulmuştur. Isıl işlem olarak T6 olarak isimlendirilen ve 
uygulanan çökelme sertleşmesi ısıl işlemi 
uygulanmıştır. Bu doğrultuda çözeltiye alma işlemi için 
numuneler 525°C de 2 saat kül fırında tutulmuştur. 
Fırından çıkarılan numuneler dikkatlice oda 
sıcaklığındaki suda su verme işlemine tabii tutulmuştur. 
Isıl işlemin son parametresi olan yaşlandırma işlemi için 
numuneler 4 saat boyunca 180°C de etüv fırında 
bekletilmiştir. 
 
İlk olarak ısıl işlem uygulanan ve uygulanmayan her iki 
gruptaki dikdörtgen şeklindeki numunelerin her biri 4 
eşit parçaya kesildi. Bu numunelerden biri mikro yapı 
analiz numuneleri olarak tayin edildi. Mikroyapı 
incelemesine tabi tutulacak numuneler ilk olarak 
metalografik numune hazırlama aşamalarından 
geçirilmiş ve ardından Nikon marka metal mikroskobu 
ile incelenmiştir. Clemex marka görüntü analiz programı 
kullanılarak da görüntü analiz yapılmış ve SDAS 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Isıl işlemli ve ısıl işlemsiz 
numuneler üzerinde sertlik ölçümleri Brinell sertlik 
ölçüm yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. 

 
3. Bulgular ve Tartışma 

 
AlSi10Mg alaşımının kum kalıba dökümü 
gerçekleştirilen döküm parçalarından elde edilen 
mikroyapı görüntüleri Şekil 2’de ısıl işlemli ve ısıl 
işlemsiz parametreler halinde verilmiştir. Verilen 
mikroyapı görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere 
ilavesiz AlSi10Mg dökümünde silisler  kaba ve iğnemsi 
morfolojide görülmektedir. Tane inceltici olarak görev 
yapan B’un ilave edildiği tüm dökümlerde dendritik 
morfolojisinin daha küçük olduğu gözlemlenmektedir. 
Sr modifikasyonunun etkisi incelendiğinde, tüm 
dökümlerde silislerin daha ince ve küçük morfolojide 
oluştuğu görülmektedir. Bu farklılık literatürde yapılan 
çalışmalar ile [13, 14] örtüşmekte ve Sr modifikasyonu 
etkisini silis morfolojisinde açıkça ortaya koymaktadır. 
Diğer bir tane inceltici görevi gören Ti etkisi B ile birlikte 
incelendiğinde mikoyapıda oldukça değişikliğe neden 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu değişiklik, Al-Ti-B 
master alaşımı ötektik silis morfolojisinde herhangi bir 
değişiklik olmadan kaba -Al yapısını ince dendritik 
morfolojiye dönüştürmesi olarak tanımlanabilir. Master 
alaşımları sahip oldukları yüksek yoğunluk nedeniyle 
sıvının içine atıldığında potanın dibine doğru ilerlerken 
sıvı metal içindeki oksit tabakasını da kendisiyle birlikte 
alt kısma taşımaktadır. Böylece daha yüksek sıvı metal 
kaliteli dökümler gerçekleştirilebilir. Tane incelticiler 
dendritik katılaşma gösteren alaşımlarda daha küçük 
dendritik kollarının oluşmasına sebep olmaktadırlar. Isıl 
işlemli mikroyapı görüntüleri tüm dökümler birlikte 
incelendiğinde, ısıl işlem parametresinin mikroyapıya 
etkisi gözlemlenmektedir. Çünkü her ısıl işlem 
parametresinde mikroyapıdaki fazların morfolojisindeki 
değişim gözlemlenmiştir. Şekil 2’de ısıl işlemsiz 
incelmelere ait görüntülerde kaba α-Al dendritleri 
bulunurken ısıl işlem uygulaması sonucu dendritik 
yapının değiştiği tespit edilmiştir (Şekil 2). Ayrıca, yine 
Şekil 2’de temsili olarak verilen mikroyapılardan 
görüleceği gibi tüm deneysel çalışmalardan elde edilen 

mikroyapı görüntüleri incelendiğinde Mg2Si gibi ikinci 
fazların çözündüğü görülmektedir. Bu alaşımdaki 
sertleşme mekanizmasının dislokasyonların hareketini 
önleyen Mg2Si fazlarının oluşumundan kaynaklandığı 
öne sürülmüştür [15]. T6 ısıl işlemi  silisyum fazlarının 
yapısını değiştirerek küresele yakın tanelere 
dönüştürdüğü gözlemlenmektedir.  Ana faz içinde 
yoğun ve ince parçacık dağılımı elde edilmiştir. Böylece 
mikroyapı morfolojisindeki değişiklik sayesinde mekanik 
özelliklerde de değişiklikler elde edilmiştir. Bununla ilgili 
olarak ısıl işlem parametresinin mekanik özelliklere 
etkisi literatürde değinilmiştir [6]]. 
 

 
Şekil 2: Döküm sonrası elde edilen mikroyapı 

görüntüleri 
a)ilavesiz,  b)ilavesiz-ısıl işlemli,  c)Al3B ilaveli,  d)Al3B- 
ısıl işlemli, e)Al3B+AlSr15 ilaveli, f) Al3B+AlSr15 ilaveli- 

ısıl işlemli, g)Al3B+AlSr15+AlTi5B1 ilaveli, h) 
Al3B+AlSr15+AlTi5B1 ilaveli-ısıl işlemli 

 
Şekil 3’de verilen grafik incelendiğinde T6 ısıl işleminin 
sertliğe olan etkisinin önemi anlaşılmaktadır. Isıl işlem 
öncesi, Al3B, Al3B+AlSr15 ilaveleriyle Brinell Sertlik 
değerlerinde azalma görülmektedir. Buna neden olarak 
B ilavesi ile var olan dendritik morfolojisinin küçülmesi, 
Sr ilavesi ile silis morfolojisinin daha küçük morfolojiye 
bürünmesi olarak açıklanabilir. Ti ilavesi ile sertlik 
değerinde bir miktar artış tespit edilmiştir. Elde edilen 
mikroyapı görüntüleri incelendiğinde Ti ilavesi ile küçük 
morfolojide ve daha fazla sayıda dendritler 
oluşmaktadır. Dendritler küçük olduğu için dendritler 
arasında küçük poroziteler oluşmuş ve dendritlerin 
etrafındaki silis yoğunluğu arttığı için sertlik 
değerlerinde artış meydana geldiği söylenebilir. Yapılan 
ısıl işlem sonucu bütün dökümlerin sertliğinde artış 
gözlemlenmiştir. En gözde artış miktarı ise Sr ilaveli 
olan dökümde gözlemlenmiştir. Sr ilavesi ile oluşan 
küçük silis yapıları ısıl işlem sonucu küreselleşerek 
sertlik değerinde oldukça yüksek bir artışa sebep 
olmaktadır. Bir başka açıdan Sr porozite oluşumunu da 
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güçlendirmektedir. Porozite bir oksittir, dökümlerde 
oksit miktarı ne kadar artarsa sertlik değeri de aynı 
oranda artış göstermektedir. Diğer taraftan porozitenin 
dağılımı, morfolojisi ve lokasyonu da malzemelerin 
sertlikleri üzerinde etkilidir. Elde edilen sertlik değerleri 
incelendiğinde, T6 ısıl işleminin amacına uygun olarak 
gerçekleştirildiği ve literatürle uyumlu sertlik 
değerlerinin elde edildiği tespit edilmiştir. 

 
Şekil 3: Dökümlerin ısıl işlemsiz ve ısıl işlem 

uygulandıktan sonraki elde edilen sertlik değerleri 
 
 

Şekil 4’de sertlik değerlerinden elde edilen lognormal 
dağılım eğrilerinin frekansa bağlı sonuçlarının 
incelenmesinde piklerin yüksekliği ve her bir dökümün 
parabolik şekillerinin simetriği dikkate alınmaktadır. 
Şekilde 4’de ısıl işlemsiz dökümlerde en yüksek 
frekansa sahip dökümün Al3B+AlSr15+AlTi5B1 ilaveli 
döküm olduğu tespit edilmiştir. AlTi5B1 pikinde yüksek 
frekans ve dar bir aralıkta sertlik değerleri elde edildiği 
için dağılım homojen şekilde gerçekleşmiş olup pikin 
simetriği dikkate alındığında elde edilen ortalama sertlik 
değerinin 74HB olduğu gözlemlenmektedir. 
Al3B+AlSr15 dökümünde ise tam tersi bir durum ortaya 
çıkmaktadır. En düşük frekans pikine sahip olup, 
heterojen bir dağılım söz konusudur. Oldukça geniş 
aralıklarda sertlik değerleri elde edilmiştir. AlSr15 
pikinde simetrik bir yapı elde edememekle birlikte sertlik 
değerinin 62 HB olduğu düşünülmektedir. Al3B piki 
60HB-80HB aralığında olup, düşük frekansa sahiptir. 
Bu ifade ise homojen olmayan bir dağılım olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. Parabolik şeklin simetriği ele 
alındığında, Al3B ilaveli dökümün ortalama sertlik 
değerinin 70HB olduğu tespit edilmektedir. İlavesiz 
dökümde pik frekansı düşük, elde edilen sertlik 
değerleri geniş aralıktadır. Diğer ilave parametrelerine 
nazaran, AlTi5B1 ilave parametresiyle döküm 
yapıldığında daha dar aralıkta sertlik değerleri elde 
etmemiz mümkündür. Şekilde de görüleceği üzere 
ilavesiz döküm piki en sağ tarafta bulunduğundan 
yüksek sertlik değerine sahip olup bu değer 75 HB 
olarak incelenmiştir. T6 ısıl işlemli Al3B ilaveli, 
Al3B+AlSr15+AlTi5B1 ilaveli dökümlerde yüksek 
frekans ve homojen bir dağılım elde edilmiştir. İki 
dökümün de parabolik şekli simetrik olup sırasıyla elde 
edilen sertlik değerleri; 100HB ve 112 HB olarak 
görülmektedir. İlavesiz döküm düşük frekansa sahip 
olup geniş aralıklarda sertlik değerleri elde edilmiştir. 
AlSr15 piki, ısıl işlemsiz sertlik değerlerindeki gibi çok 
geniş aralıklarda yer almaktadır. 

 
Şekil 4: Isıl işlemli ve ısıl işlemsiz dökümlere ait sertlik 

verilerinin lognormal dağılım eğrileri 
 

İlavesiz ve ilaveli- ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz parametreli 
dökümlerin güvenilirliğini gösteren Weibull modülü [16] 
ve Karakteristik alfa değerleri çizelge 3’de verilmiştir.  
Isıl işlemsiz dökümlerde elde edilen değerler 
incelendiğinde, AlTi5B1 ilaveli dökümde daha güvenilir 
ve tekrarlanabilir değerler elde edilmiştir. Weibull 
modülü yüksek olan değerlerde, aynı şartlar altında 
yapılan dökümlerde sertlik değerleri birbirine yakın 
sonuçlar elde edilebilirken, Weibull modülü düşük 
değerlerde elde edilecek sonuçlar çok farklı 
olabilmektedir. Bu yüzden ısıl işlemsiz parametresinde 
tekrarlanabilirliği ve güvenilirliği en düşük olan döküm 
AlSr15 ilaveli dökümdür. Karakteristik alfa, ilavesiz 
döküm ve ilavesiz döküme uygulanacak olan 
parametrelerin kullanılmasıyla %63’lük olasılıkla elde 
edilebilecek olan sertlik değerleridir. Karakteristik 
alfanın en yüksek değeri 76,9 ile ilavesiz dökümde elde 
edilmiştir. Isıl işlemli dökümlerde, Al3B ilave parametreli 
döküm en güvenilir ve tekrarlanabilir değerlere sahiptir. 
AlSr15 ilaveli döküm ise en yüksek karakteristik alfa 
değerine sahiptir. Şekil 3’de elde edilen değerler bu 
veriyi desteklemektedir. Isıl işlemsiz dökümlerde elde 
edilen değerlere göre Weibull modülü Al3B ve AlSr15 
ilaveli dökümlerde artarken, ilavesiz ve AlTi5B1 ilaveli 
dökümlerde azalmıştır. 
 
Çizelge 3: Dökümlerin ısıl işlemsiz ve ısıl işlemli sertlik 

değerlerinin Weibull analizi sonuçları 

Parametreler 

Isıl işlemsiz Isıl işlemli 

Weibull 
modülü 

Karakteristik 
alfa 

Weibull 
modülü 

Karakteristik 
alfa 

İlavesiz 18,31 76,59 17,42 109,9 

Al3B 18,40 72,82 28,98 102,1 

AlSr15 14,98 65,13 20,13 118,7 

AlTi5B1 47,22 73,61 23,03 114,6 
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4. Sonuçlar 
 

Tane incelticiler, tane yapısı morfolojisini 
düzenlemektedirler. Farklı tane inceltici master 
alaşımlarının tane yapısı üzerinde farklı etkileri olduğu 
yapılan çalışma kapsamında açıklanmaktadır. B ilavesi 
ile dendritik morfolojilerin küçüldüğü kolaylıkla tespit 
edilmekle birlikte Ti ilavesi ile dendritik yapıların daha  
küçük ve çok sayıda dendritlere dönüştüğü, küçük 
dendritlerin porozite oluşumunu tetiklediği, bunun da 
sertliğe etki ettiği gözlemlenmektedir. Mekanik 
özellikleri arttırmak amacıyla uygulanan T6 ısıl işlemi, 
dökümlerin mikroyapı morfolojisine etki ederek mekanik 
özelliklerin iyileşmesinde etkin rol oynamıştır. T6 ısıl 
işlem prosesinin sertlik değerlerine büyük oranda etki 
ettiği söylenebilir. Çünkü her bir döküm parametresinde 
ısıl işlem ile birlikte sertlik değerlerinin arttığı 
gözlemlenmiştir. Ti ilavesi ile küçük morfolojide ve daha 
fazla sayıda dendritler oluştuğu fark edilmiş, dendritler 
küçük olduğu için dendritler arasında küçük poroziteler 
oluşmuş ve dendritlerin etrafındaki silis yoğunluğu 
arttığı için sertlik değerlerinde artış meydana gelmiştir. 
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Abstract
 
Acetaminophen (AC) which is used as an alternative 
medication to aspirin is widely exploited in pharmacy to 
treat pain and fewer. Although it does not exhibit any 
serious side effects, the excess use of AC results in the 
accumulation of toxic metabolites in liver and kidney. 
Therefore, it is essential to monitor its level in the body. 
In the present work, we evaluated the electrochemical 
activity of Pt/C-Graphene-modified solid electrode 
surfaces against AC. With this purpose, the surface of 
glassy carbon electrodes was modified with Pt/C-
Graphene mixture and the performance of the 
electrodes towards AC was investigated. The catalyst 
mixture was prepared by simply mixing commercially 
available Pt/C (5 wt% Pt) and Graphene. The 
electrochemical behavior of the electrodes was 
determined using cyclic voltammetry (CV) method.    
 
 Keywords: acetaminophen, electrochemical behavior, 

Graphene, platinum, carbon 
 

1. Introduction 
 
Acetaminophen (AC), which is a small yet important 
molecule is widely implemented to relieve pain and 
inflammation, and lower fever. It is an effective 
alternative to aspirin since its discovery in 1953 (1). AC 
is also used to relieve cold and cough. In addition, as a 
pain-killing drug, it is useful for headache, toothache, 
and backache (2). While AC does not have any serious 
side effects reported to date, its excess consumption 
results in some complications in liver and kidney (3). It 

is due to the fact that excess AC is accumulated in liver 
and kidney resulting in fatal hepatotoxicity and 
nephrotoxicity (3, 4). To mitigate the aforementioned 
fatal health conditions, it is imperative to detect AC 
level in human body accurately. Although some 
conventional methods including spectroscopy, spectro-
fluorimetry, chemiluminiscence, and chromatography 
are employed to determine the level of AC, these 
methods require high cost equipments, extensive 
sample preparation steps, and trained person to 
conduct the experiments (5). In addition, time 
consuming sample prep and measurement processes 
render these conventional methods unpractical for the 
use in daily life. Electrochemical sensing methods are 
one of the most important alternatives to the 
conventional methods due to their low cost, high 
reliability, sensitivity, and selectivity (1, 5). 

 
 

Furthermore, the detection of AC level using 
electrochemical methods does not depend on 
expensive equipment and labor intensive analysis 
procedures. Among various electrochemical methods 
such as cyclic voltammetry, square wave voltammetry, 
and differential pulse voltammetry; chronoamperometry 
is one of the most frequent used one (6). In this 
method, the working electrode is set to a certain 
potential and the current generated from the reactions 
taking place on the electrode surface is measured as a 
function of time and analyte concentration.  
 
It is known that nanoparticles show very distinct 
physicochemical properties compared to their bulk 
counterparts, which is attributed to the increased 
number of active and defective sites, and enlarged 
physical surface area (7). The performance of metal 

nanoparticles (MNPs) have been widely studied in 
various applications including fuel cells, biosensors, 
solar cells, water gas shift reactions, etc. (8-10). The 
large surface area and nanoscale size of these 
particles, however, make them susceptible to 
agglomeration resulting in the loss of the advantages of 
the nanoparticles (11, 12). To circumvent the 
agglomeration problem, nanoparticles are dispersed on 
substrate materials. Carbon and its allotropes are the 
most commonly used substrate materials in catalysis 
due to their high physical surface area, good electronic 
conductivity, high chemical durability and low cost (13). 

Carbon supported platinum nanoparticles (Pt/C) is 
reported to be one of the most electro-active catalyst 
materials up to date. Pt/C, for instance, is found to be 
the best catalyst for oxygen reduction reactions (ORR) 
and hydrogen evolution reactions (HER) (14). In 
addition, it is known that the use of Pt nanoparticles in 
biosensor applications has gained much attention 
owing to its high catalytic activity. Due to being a noble 
metal and having limited reserve, the use of Pt 
nanoparticles in catalyst layers increases the cost of 
the systems. Much effort has been devoted to reduce 
the cost of the catalyst layer resulted from the use of Pt 
nanoparticles. One of the most effective approaches is 
to disperse Pt nanoparticles on conductive substrate 
surfaces with high porosity (15, 16). Porous structure 
enables to achieve effective diffusion of the analytes to 
the active sites and removal of the products. In short, 
the porous structure increases the utility of the 
nanoparticles, which can enable to obtain higher 
performances using smaller amount of Pt in the catalyst 
layer.  
 

In the present work, we aimed to modify commercial 
Pt/C catalysts with Graphene which is a carbon 
allotrope with much higher surface area than carbon. 
By the modification of graphene, while the amount of Pt 
used in the catalyst layer was decreased, the overall 
catalyst performance was enhanced. The 

electrochemical performance Pt/C-graphene mixture 
was evaluated against AC for the first time in the 
literature. The morphology and electrochemical 
properties of the catalyst inks were investigated and the 
results revealed that the graphene-modified Pt/C 
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catalysts showed a significant electro-catalytic activity 
towards AC.  
 

2. Materials and Methods 
 
Pt/C (5 wt%, Pt decorated activated charcoal), AC, and 
Nafion solution (5 wt%),  were purchased from Sigma-
Aldrich. Graphene nanoflakes were purchased from 
Nanografi Inc. The chemicals used as received without 
any treatment.  
 
Pt/C-graphene mixtures were prepared by simply 
mixing pre-determined amount of Pt/C and graphene in 
a breaker with the total catalyst content of 2 mg. The 
catalyst inks were obtained by mixing Pt/C-graphene 
with nafion, ethanol, and deionized water. The ink 
formulations were homogenized using a sonication bath 
for 1 h in an ice bath. Afterwards, the electrodes were 
prepared by the modification of the glassy carbon 
surface (GC) with 5 µl of the catalyst ink. After dropping 
the ink solutions on GC surface, the electrode was left 
for drying at room temperature for 2 h and an additional 
nafion layer (5 µl, 0.5 wt%) was drop casted to avoid 
any possible catalyst leakage from the electrode 
surface. 
 
X-ray diffraction (XRD) method was used for phase 
analysis. The XRD experiments were conducted using 
a Rigaku Ultima-IV X-ray diffractometer equipped with 
Cu Kα (λ=0.15406 nm) radiation. The TEM images 
were taken using a JEOL JEM 2100 operated at 200 
kV.  
 
The electrochemical analyses of the electrodes were 
conducted using a 3-electrode setup consisting of Pt 
wire and Ag/AgCI electrodes as counter and reference 
electrodes, respectively. An Ivium Vertex One 
potentiostat was implemented for the electrochemical 
measurements. All the experiments were conducted in 
8 ml of PBS solution (0.01 M, pH: 7.4), otherwise 
stated.   
 

3. Results and Discussions 
 
The XRD results recorded from Pt/C is shown in Figure 
1 a. The peaks located at ca. 39.8˚, 46.2˚, 67.4˚, and 
81.2˚ correspond to the (111), (200), (220), and (311) 
reflections, respectively (JCPDS card No. 70-2057). 
This result confirmed the presence of cubic Pt 
nanoparticles in the catalyst system. In addition, the 
diffuse XRD peaks indicated the nano-scale size of Pt 
particles. The size of the Pt particles were also 
observed in the TEM image shown in Figure 1b, 
confirming the XRD data. In addition, the TEM image 
showed that Pt nanoparticles were homogeneously 
distributed on the carbon surface. In addition, the 
average particle size of Pt nanoparticles was observed 
to be less than 10 nm.  
 

 
 

 
 
Figure 1. a) XRD, b) TEM images of commercial Pt/C 

catalysts. 
 
The electrochemical behavior of Pt/C-graphene (Pt/C-
Gr) was studied using cyclic voltammetry (CV) in the 
absence and the presence of AC in the electrolyte and 
the obtained results are shown in Figure 2a. It was 
observed that in the absence of AC in the electrolyte no 
obvious reduction and oxidation peaks were observed. 
With the introduction of 200 µM of AC, an oxidation and 
a reduction peaks appeared located at ca. 0.35 and 
0.25 V, respectively. The appearance of the redox 
peaks indicated that the modified electrode surfaces 
are sensitive to the presence of AC in the electrolyte. 
The effect of the increasing AC concentration on the 
electrochemical behavior was also investigated and the 
obtained results are shown in Figure 2b. It was seen 
that with the increasing AC concentration, the oxidation 
and reduction peaks became more obvious. The effect 
of AC concentration on the peak current was plotted in 
Figure 2c. It was seen that the reduction and oxidation 
peak currents increased almost linearly with the 
increasing AC concentration. This result confirmed that 
the modified electrodes surfaces can be used to detect 
AC in the environment. To determine the reaction 
mechanisms of oxidation and the reduction reactiond 
on the electrode surface, the CV experiments were also 
conducted at various scan rates. The peak current 
versus scan rate graph is given in Figure 2d. It was 
observed that the peak current changed linearly with 
the scan rate, confirming that the AC reactions take 
place on the modified electrode surface is a surface 
controlled process. In other words, enlarged surface 
area may result in higher peak currents. 
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4. Conclusions 
 
The surface of GC surfaces was modified with Pt/C-Gr 
mixtures to construct electrochemically active surfaces 
against AC. The mixture was characterized using XRD 
and TEM methods and it was seen that the commercial 
Pt/C catalyst have Pt nanoparticles with the particle 
size less than 10 nm. The electrochemical activity of 
Pt/C-Gr modified GC electrodes was determined using 
CV experiments. The electrodes indicated a high 
electrochemical activity towards AC, which makes them 
potential candidates for the construction of 
electrochemical AC sensors with high sensitivity.  
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Özet 
 
Bileşiğindeki kimyasal bağlar ve lifsi yapısı asbesti 
güçlü kimyasal ve fiziksel dış etkenlere karşı güçlü 
kılmakta ve ısıya karşı dirençli bir malzeme olmasını 
sağlamaktadır. Bu önemli özellikleri asbestin endüstride 
sıkça tercih edilmesini sağlamış ve 20. Yüzyıl 
başlarından itibaren inşaat, tekstil, otomotiv gibi 
endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak 
kullanılmasında etken sebep olmuştur. Asbest kullanımı 
çalışanlarda ve kullanımı yaygın olan yerlerde 
mezotelyoma ve akciğer kanseri gibi hastalıklara sebep 
olduğu için kısıtlanmaya ve yasaklanmaya başlanmıştır. 
Bu yasaklamalara rağmen geçmiş yıllardaki yoğun 
kullanımı sebebiyle günümüzde gemi söküm alanları ve 
kentsel dönüşüm alanlarında asbest tozuna maruziyet 
artmaktadır. Bununla birlikte doğal çevrede bulunan 
asbest mineralleri de bu maruziyetin sebeplerinden 
biridir. Günümüz Türkiye’sinde yaklaşık 30 milyon ton 
asbest rezervi olduğu tahmin edilmektedir ve bu 
rezervlerin çevresinde yaşayan topluluklar risk altında 
kalmaktadır. Asbestosis, Mezotelyoma, Akciğer kanseri 
gibi ciddi hastalıklardan korunmak için çevrede bulunan 
asbestli yapılar yetkili kişilerce sökülerek imha edilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada asbest minerallerinin 
türleri ve tanımları, Türkiye’de hangi yörelerde 
rezervlerinin bulunduğu, kentsel dönüşüm ve gemi 
sökümü gibi işlemler esnasında oluşabilecek mesleki 
sağlık sorunları ve çevreye etkileri incelenmiştir. Ayrıca 
asbestten korunma yöntemleri ele alınmış ve asbest 
yerine kullanılabilecek alternatif maddeler üzerinde 
durulmuştur. 
 
Anahtar kelimeler: Mezotelyoma, Asbest, Kanser, 

Gemi sökümü, Kentsel dönüşüm 

 
Abstract 
 
The chemical bonds and the fibrous structure of the 
compound make the asbestos strong against strong 
chemical and physical external factors and is a heat 
resistant material. These important features have made 
asbestos a frequent choice in the industry and have 
been the reason for widespread use of it in various 
fields of industry such as construction, textile and 
automotive since the beginning of the 20th century. 
Asbestos use has started to be restricted and 
prohibited in workers and in places where widespread 
use causes such diseases as mesothelioma and lung 
cancer. In spite of these prohibitions, due to the 
intensive use in the past years, the exposure to 
asbestos dust is increasing in the areas of ship 
breaking and urban regeneration. However, asbestos 
minerals in the natural environment is one of the 
reasons for this exposure. Modern Turkey is estimated 
to be approximately 30 million tons of asbestos 

reserves and communities living around these reserves 
remain at risk. In order to protect against serious 
diseases such as asbestosis, mesothelioma and lung 
cancer, asbestos structures should be removed and 
destroyed by authorized persons. In this study, 
definitions and types of asbestos minerals, which is 
located in the region of the reserves in Turkey, 
occupational health issues and environmental impacts 
that may occur during processes such as urban 
renewal and ship breaking was examined. In addition, 
asbestos protection methods are considered and 
alternative materials that can be used instead of 
asbestos are emphasized. 

Keywords: Mesothelioma, Asbestos, Cancer, Ship 

breaking, Urban renewal 

1. Giriş 
 
1.1. Amaç ve Kapsam 

Dünyada ve Türkiye’de asbest maruziyetini yok etmek 
veya minimum seviyelere indirmek için ciddi ve 
kapsamlı mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Endüstride 
olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda da 
gelişmiş olan İngiltere gibi ülkelere bu maruziyet 
konusunda titiz çalışmalar yapmıştır. Asbest cevherinin 
üterim ve tüketimini yapan Avustralya gibi ülkelerde ise, 
asbeste bağlı meslek hastalıklarının önüne geçmek için 
ciddi cezai işlemler uygulanmıştır. Avrupa Birliğine üye 
konumunda bulunan ülkelerde ise asbeste maruz 
kalmaktan dolayı ortaya çıkabilecek meslek 
hastalıklarına karşı korunmaya yönelik mevzuat 30 
Kasım 2009’da 2009/148/AT sayılı yönerge ile 
yayınlanmıştır. Bu yönerge 5 Ocak 2010 tarihinden 
itibaren çalışma alanlarında asbeste maruz kalan 
çalışanların maruziyet miktarını en aza indirgemeyi 
hedeflemektedir. Ülkemizde de meslek hastalıklarını ve 
iş kazalarını ortadan kaldırabilmeyi veya asgari 
seviyeye düşürmeyi hedefleyen yönetmeliklerimiz 
Avrupa Birliği yönergelerine denk olarak çıkarılmaktadır 
[1]. Avrupa Birliği mevzuatındaki 30 Kasım 2009 tarih 
ve 2009/148/AT sayılı yönergesine karşılık ülkemizde 
4857 sayılı iş kanunu (Resmî Gazete, 
10.06.2003,25134) gereğince ‘’Asbestle Çalışmalarda 
Sağlık ve Güvenlik Hakkında Yönetmelik’’ (Resmî 
Gazete, 25.01.2013, 28539) ve ‘’Kansorejen ve 
Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’’ (Resmî Gazete, 
06,08,2013, 28730) mevzuatları Avrupa Birliği 
mevzuatına muadil olarak çıkartılmıştır [2]. Asbestin en 
temel ticari özellikleri ateş, ısı, elektrik ve asit gibi dış 
etmenlere karşı yüksek dayanımıdır. Sahip olduğu bu 
özelliklerle birlikte üretim maliyetinin düşük olması 
endüstride geniş yelpazede kullanılmasına neden 
olmuştur. İnşaattan gemiye, otomobilden tekstile 
onlarca sektörde 3000’e yakın ticari üründe 
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kullanılmıştır. Basınca ve darbeye dayanıklı borular, her 
türlü inşaat yalıtım malzemeleri, fren balataları, ateşe 
dayanıklı battaniyeler bu ticari ürünlerin başında 
gelmektedir. Sigara filtreleri üretiminde dahi kullanılan 
asbest gündelik hayatın neredeyse her alanında 
kullanılmıştır.  Asbest malzemesi aynı zamanda 
savunma ve uzay sanayisinde de sıklıkla tercih 
edilmiştir [3]. 

Asbest sanayisinde çalışan işçilerde veya asbest 
madeni ile iç içe olan bireylerde kanser hastalığına 
yakalanma olasılığı diğer insanlara göre çok yüksektir. 
İngiltere’de her yıl 3500 insan, ABD’nde ise yaklaşık 
10.000 insan asbest sebebiyle can kaybına 
uğramaktadır. Ülkemizde ise bu durum solunum 
yetmezliği olarak kayıtlara geçmekte ve kaç çalışanın 
asbest solunumu sebebiyle hayatını kaybettiği 
bilinememektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
açıklamalarına göre her yıl 107.000 insan asbest 
solunumuna maruz kalmaktan dolayı akciğer kanserine 
yakalanarak hayatını kaybetmektedir [4]. Asbestin her 
ne kadar ülkemizde çıkartılması, kullanımı yasaklanmış 
olsa bile uzun yıllar birçok alanda kullanılması nedeni 
ile insan sağlığı açısından halen büyük bir tehlike arz 
etmektedir. Bu tehlikeler ülkemizde özellikle asbestli 
malzeme kullanılmış binaların yıkımında ve gemi 
söküm işlemlerinde görülmektedir. 
Bu çalışmada asbestin tanımı, ülkemizde kullanım 
alanları ve insan sağlığına etkileri incelenmiştir.  

2. Asbest

Türkiye’de özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Sivas, 
Eskişehir, Kütahya, Konya, Denizli ve Bursa illeri 
çevresinde rastlanan asbest ya da diğer adıyla amyant, 
lifli yapıya sahip minerallere verilen isimdir. Asbest, 
çeşitli silikat minerallerinin (silisyum, oksijen, hidrojen 
ve bazı metaller) milyonlarca yıl önce yüksek sıcaklık 
ve basınç etkisinde kimyasal tepkimelere maruz 
kalması sonucu oluşmuştur. Asbestin kolayca eğilip 
bükülebilen bir yapısı vardır ve elle tel tel ayrılabilecek 
kadar zayıf bir dayanıma sahiptir. Asbest, lifli ve 
yumuşak bir yapıya sahip olmasıyla birlikte ateşe 
dayanıklılık, zayıf ısıl ve elektriksel iletkenlik, 
mikroorganizmalara karşı direnç gibi özellikler 
sergileyen bir maddedir. Bu doğal özellikleri asbesti 
ideal bir yalıtkan malzeme yapmaktadır.  

20. Yüzyılın başlarından itibaren endüstrinin farklı
alanlarında kullanılan asbestin 3000’den fazla kullanım 
alanı vardır. Özellikle çimento ürünleri, lastik-plastik, 
kimya, ilaç, boya, kâğıt, uzay sanayisi, iç-dış cephe ve 
tavan kaplama, fren pabuçları, baskı ve kavrama 
balataları, contalar, özel filtreler, tekstil kumaşları, 
döşeme yapıştırıcıları, tuğla ve kiremit, plasterler, çatı 
malzemeleri, akustik tavan yapımı, macun yapımı, 
sahne perdeleri, yangın battaniyeleri, iç yangın kapıları 
ve itfaiyeci kıyafetlerinin imalatı esnasında asbestten 
yararlanılır [5,6].  

Şekil 1. Ülkemizde teftişi yapılan işyerlerinin üretim 
konularına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir 

[7]. 

3. Türkiye’de Asbest

Ülkemizdeki toprakların yaklaşık %10’luk kısmı asbestli 
kayaçlardan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 
bu kayaçların bulunduğu çevrede 73 farklı alanda 
asbest rezervleri gözlenmiştir. Tespit edilen bu 
rezervlerin asbest çeşitleri düzenli olmamakla birlikte 
belirli bir bölgede devamlılıkta göstermemektedir. 

Şekil 2: Türkiye'de Amfibol grubu asbest mineralleri ve 
krizotil asbest minerallerinin çıkarıldığı noktalar. 

Ülkemizin Ege Bölgesi’nde genellikle amfibol grubu 
asbest rezervleri bulunurken, İç ve Doğu Anadolu 
Bölgeleri’nde krizotil (beyaz asbest) minerali yaygın 
olarak tespit edilmiştir (Şekil 9). Ülkemizde halk 
arasında amyant, çorak toprak, ak toprak, gök toprak, 
kaya yünü, çelpek toprak ve kaya yünü gibi isimlerle 
bilinen asbest pek çok farklı alanda farklı amaçlarla 
kullanılmıştır. Isı yalıtımı ve izolasyon özellikleri 
nedeniyle Türkiye’de yaygın tercih edilmiştir [8]. 
Türkiye’de amfibol asbest grubu mineraller ve krizotil 
asbest mineral bulunan yerler aşağıdaki görselde 
verilmiştir. Türkiye’de amfibol asbest ve krizotil asbest 
bulunan başlıca yerler [9]: 

Amfibol asbest; 1. Çakırlı-Biga, 2. Hacıhıdır-Salihli 

(Manisa), 3. Yağcılar-Urla (İzmir), 4. Karateke-Tire, 5. 
Kızılkaya (Aydın), 6. Süller- Üçkuyu, Poyrazlı, İkizbaba-
Bekilli (Denizli), Gökçebel, PınarbaşıSivaslı-Karahallı 
(Uşak), 7. Kureyş (Kütahya), 8. Tatarcık, Dağcı, Ahışık 
- Mihalıçcık (Eskişehir), 9. Yenice (Maydos-Konya), 10. 
Gökbelen (Kastamonu).  

Krizotil asbest; 1. Karacaören (Çanakkale), 2. 

Topuzköy-Göynükbelen (Bursa), 3. Armutalan
(Marmaris), Beyobası (Köyceğiz)-Muğla, 4. Bedirli 
(Burdur), 5. Dutlu (Bozkır-Konya), 6. Sazak-Mihalıçcık 
(Eskişehir), 7. Beynam (Ankara), 8. Gümerdiğin, 
Gürpınar, Çapar, Karakoçaş (Şabanözü-Çankırı), 9. 
Ahlat (Yapraklı-Çankırı), 10. Seydim (Çorum), 11. 
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Karaibrahim, Şeyhzadi (Amasya), 12. Dodurga (Tokat), 
13. Aktaş, Başyurt, Karaçal ve Gürlevik Dağı (Hafik-
Sivas), 14. Uşaklar, Karaburun, Beypınar (Zara), 
Karageben (Divriği), Çavdar (Kangal-Sivas), 15. 
Yakuplu, Sarıkonak (İliç-Erzincan), 16-17. Erzincan, 18. 
Mollaali (Ağrı), 19. Destumi, Eğri (Bitlis), 20. Çermik, 
Ergani (Diyarbakır), 21. Akkışla (Kayseri), 22. Malaviz 
(Afşin-K.Maraş), 23. Kırıklar (Osmaniye), 24. Gökyar, 
Kurudere, Olukpınar ve Kise Mevkii, Olgunlar (Hatay)  

Türkiye’de asbest üretimi ve ticareti Çevre Yönetimi 
Genel Müdürlüğü tarafından, 30 Aralık 2010 tarihinde 
yayınlanan yönerge ile son bulmuştur. Bu düzenleme 
ile asbest kullanımı ile ilgili yönetmelikler Avrupa Birliği 
yönetmeliklerine uygun hale getirilmiştir [10]. Ülkemizde 
asbestin yasaklanmadan önceki durumuna bakmak için 
aşağıdaki tablodan 1940-2003 yılları Türkiye asbest 
üretim, ithalat, ihracat ve tüketim durumları izlenebilir. 
Bu noktada Türkiye’nin asbest kullanımına dair verilere 
ulaşılamadığı için hesaplamalarda başvurulan yöntemi 
açıklamakta fayda vardır. Tüketim değeri; Üretim ve 
ithalat değerleri toplanıp, ihracat değerinin 
çıkarılmasıyla hesaplanmıştır. Başka bir ifade ile Üretim 
+ İthalat – İhracat = Tüketim eşitliği varsayımı ile 
hesaplanmıştır. Aşağıdaki Tablodan da görülebileceği 
gibi, 1990 yılından sonra Türkiye’de hiç asbest üretimi 
olmamış, ülke içindeki talep ithalat yoluyla 
karşılanmıştır. 1970 ve 1998 yılları arasında ise asbest 
ihracatı gerçekleşmemiştir. 
Türkiye asbest üretim, ithalat, ihracat ve tüketim 
değerleri [11]; 
 
Çizelge 1. Türkiye'de asbest üretim, ithalat, ihracat ve 

tüketim değerleri. 

 Üretim İthalat İhracat Görünen  
Tüketim 

1940 88 Yok Yok 88 

1950 245 10 28 227 

1960 216 470 5 681 

1970 1,685 7,546 Yok 9,231 

1975 15,496 16,357 Yok 31,853 

1980 8,882 16,671 Yok 25,553 

1985 29,039 25,544 Yok 54,583 

1990 Yok 26,259 Yok 26,259 

1995 Yok 25,471 Yok 25,471 

1996 Yok 26,863 Yok 26,863 

1997 Yok 33,725 Yok 33,725 

1998 Yok 9,757 Yok 9,757 

1999 Yok 17,108 60 17,048 

2000 Yok 27,569 Yok 27,569 

2001 Yok 5.315 5 5,310 

2002 Yok 13,564 3 13,561 

2003 Yok 13,552 42 13,51 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü asbesti, üretim, ithalat, ihracatını, arzını 
2008 yılında resmî gazetede yayınladığı ‘’ Bazı Tehlikeli 
Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların, Üretimine, 
Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik’’ mevzuatı ile yasaklamıştır.  2013 yılında 
ise ‘’Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik 
Önlemleri Hakkında Yönetmelik’’ ile çalışanların asbest 
söküm, bakım, tamir, yıkım ve uzaklaştırma 
çalışmalarında asbest tozuna maruziyetin önlenmesi ve 
bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması 
belirtilmiştir [12,13]  

Şekil 3. Dünya genelinde asbest kullanımı giderek 
azalmaktadır [14]. 
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3.1 Gemi Söküm İşlerinde Asbest Maruziyeti 

Dünya’da yük taşımacılığında deniz yolu geçmişten 
bugüne önemini korumuştur. Deniz yolu üzerinden yük 
taşımacılığın artmasıyla birlikte daha büyük ve 
kapasiteli gemilere talep artmıştır. Bu devasa gemilerde 
ısı yalıtım ve izolasyon malzemesi olarak asbest sıklıkla 
tercih edilmiştir. Diğer yandan ömrünü tamamlamış eski 
gemilerin geri dönüşümü yapılarak yeni parçalar 
üretilmiş ve ekonomiye kazanç sağlanmıştır. Bu 
bağlamda ömrünü tamamlamış, hurdaya ayrılması 
gereken gemilerin geri dönüşümü sağlanarak 
ekonomiye geri kazandırılabilmesi için çalışmalar 
yapılmaktadır [15]. Mekanik ve işlevsel ömrünü 
tamamlayan gemilerin icraatlarına son verilerek geri 
dönüşümünün sağlanmasına gemi sökümü 
denilmektedir. Gemi söküm işlemi metal sanayi ve ülke 
ekonomisi için önemli bir kaynak olmasıyla beraber 
meslek hastalıkları ve çevresel problemleri de 
beraberinde getirmektedir [16]. Gemi söküm işleminde 
önde gelen ülkelerden olan Çin, Hindistan ve 
Bangladeş’te toplam söküm işleminin yaklaşık %70’i, 
Pakistan’da %25’i, Türkiye’de ise %5’i 
gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada ve Japonya’da 1980’li yıllarda 
yasaklanan gemi sökme işlemi, Türkiye’de yılda 
yaklaşık 200 gemiye uygulanmaktadır. Ülkemiz aynı 
zamanda Akdeniz’de gemi söküm işlemini uygulayan 
tek ülkedir [4]. Dünya’daki en büyük gemi söküm 
merkezlerinden Bangladeş Chittagong’da bulunan 
tesiste yaklaşık 200.000 personelin çalıştığı 
düşünülmektedir. Chittagong’da son 40 senede 400 
personelin öldüğü ve 6000 personelin ciddi meslek 
hastalıklarına yakalandığı belirtilmiştir [17]. Gemi 
söküm işlemleri esnasında pek çok zehirli kimyasala 
maruz kalan işçilerin koruyucu giysi ve ekipman 
kullanmadıkları gözlenmiştir. Gerekli iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri almadan eski usullerle çalışan 
işçilerde ciddi meslek hastalıkları meydana gelmiştir 
[18]. 
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Şekil 4: Gelişmiş ülkeler gelişmemiş ülkelere göre 
asbesti son yıllarda çok daha az tercih etmektedir [14]. 
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Gelişmekte olan ülkeler Gelişmiş ülkeler

 
Türkiye’de Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği 
verilerine göre sadece 2010 yılında sökülen gemi adedi 
238’dir [19].  Ülkemizde gemi söküm işlemleri genellikle 
İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde 
gerçekleşmektedir. Yıllık 500.000 ton gemi söküm 
kapasitesi olan bu tesiste halen 400.000 m

2
  alanda 

gemi söküm işlemleri devam etmektedir [20]. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca denetlenen tesiste asbest 
söküm işçileri gerekli koruyucu donanımlar kullanarak 
çalışmakta ve sökülen asbestleri tehlikeli atık geçici 
depolama tesislerine ulaşımlarını sağlamaktadırlar. 
Ayrıca işçilerde tedbir amaçlı 6 ayda bir sağlık taraması 
yapılmaktadır [21].  

Şekil 5. İzmir, Aliağa gemi söküm tesisi. 

 
Asbest gemilerde ana makinenin ve jeneratörün egzoz 
borularında, yağ, yakıt ve ısı ileten borularda 
izolasyonunda, aşçı hane, revir vb. özel alanlarda, 
merdiven ve döşemelerde, türbinlerde, kazanlarda ve 
borularında, odaların tavan ve koridorlarında, kablo 
geçişlerinde, havalandırma ve ısıtma sistemlerinde, 
buhar taşıma ve tankerlerde tank temizleme boru 
sistemlerinde, tank bölmelerinde, tank alabandalarında, 
ırgat fren balatalarında ve her çeşit boru flanşlarındaki 
conta ve salmastralarda, kısacası geminin ısı ve ses 
yalıtımı gerektiren her alanında izolasyon malzemesi 
olarak kullanılır. 

Gemilerin yeniden dönüştürülmesi ve tesislerdeki 
bakım onarım anında ortaya çıkabilecek asbest havaya 
karışır ve çalışanların meslek hastalıklarına 
uğramasına neden olur. Günümüzde gelişmiş ülkeler 
gemi söküm sektöründe oluşan sağlık sorunları 
nedeniyle söküm tersanelerini kaldırmışlardır. Eski 
gemilerin söküm işlemleri genellikle gelişmekte olan ve 
ekonomik gücü zayıf ülkelerce yapılmaktadır. 
Türkiye’de asbestin işlenmesi ve kullanımı yasaklanmış 
olsa da gemi söküm tesisleri sebebiyle havaya karışan 
asbest çeşitli meslek hastalıklarına ve çevresel asbest 
maruziyetine yol açmaktadır [22].  

Ülkemizde yapılan gemi söküm tonaj miktarları 2000 – 
2009 seneleri karşılaştırmalı verileri şekil 13’de 
gösterilmektedir. 

Çizelge 2. Ülkelere göre yıllık gemi söküm miktarı (ton) 
[4]. 

Yıl Çin Hindistan Pakistan Türkiye 

2000 2.637.463 5.987.392 789.216 294.541 

2001 2.509.792 4.767.933 1.738.64 0 164.728 

2002 3.138.838 6.751.349 997.236 385.437 

2003 5.582.476 5.886.259 816.961 280.367 

2004 1.538.067 1.619.505 209.055 200.183 

2005 151.089 1.123.487 47.530 137.693 

2006 254.146 852.990 186.987 148.448 

2007 340.738 1.332.492 379.601 117.817 

2008 927.762 2.458.113 273.937 141.351 

2009 7.737.730 7.561.258 2.100,637 557.251 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Ateşe, ısıya ve elektriğe karşı yüksek dayanıklılığı, 
asbestin ticari olarak kullanımını on yıllar boyunca cazip 
kılmıştır. Avrupa ve dünyada kullanım, üretim 
aşamalarına getirilen kısıtlama ve yasaklamalara 
rağmen insanoğlunun yaşamında karşılaşacağı birçok 
alanda asbest ile temas halen sürmektedir. 
Ülkemizde üretim yataklarının bulunması, özellikle 
kırsal alanlarda halen kullanımının sürmesi, son yıllarda 
kentsel dönüşümde artan yıkım işlerinin yoğun olması 
ve ülkemizin gemi söküm işlemlerini yapan 5 ülke 
içinde yer alması durumları göz önünde 
bulundurulduğunda asbest halen insanlar için çok 
büyük tehlike taşımaktadır. 
Ülkemizde çıkarılan yasalarda asbest söküm ve tamir 
işleri İSGÜM tarafından eğitim verilmiş ve 
yetkilendirilmiş asbest söküm uzmanları ve onların 
eğitim verdiği asbest söküm çalışanları tarafından 
yapılmalıdır. Fakat ülkemizde yapılan gelişi güzel yıkım, 
bakım ve tamir işlemleri nedeni ile gerekli kontrol 
sağlanamamakta bu konuda eğitim almamış taşeron 
işçiler tarafından yapılan çalışmalar çevresel ve kişisel 
maruziyeti artırmaktadır. 
Bununla birlikte 2018 verileri göz önünde 
bulundurulduğunda yapılan inşaat ve kentsel dönüşüm 
yoğunluğuna göre yeterli sayıda asbest söküm uzmanı 
bulunmamaktadır. Toplam 405 sertifikalı asbest söküm 
uzmanının %65 lik bir kısmı Marmara bölgesinde 
bulunmaktadır. Asbest maruziyet riskinin yüksek olduğu 
Doğu Anadolu Bölgesinde %3, Güneydoğu Anadolu’da 
%3 ve İç Anadolu bölgesinde %14 lük bir dağılım 
gözlemlenmektedir. (Kaynak- ÇSGB Asbest Söküm 
Uzmanlığı Eğitim Değerlendirmesi, 2018) [9]. 
İnşaat sektöründe çalışan sigortasız işçiler nedeni ile 
asbest maruziyeti nedeni ile oluşan meslek hastalıkları 
ve iş kazaları tam olarak kayıt altına alınamamaktadır. 
Bu nedenle istatistik verileri net rakamları 
vermemektedir. 
Asbest maruziyetinin bir diğer yoğun yaşandığı ve 
tehlike arz ettiği sektör olan gemi söküm işlemleri 
gelişmiş ülkelerde yasaklanmış olmasına rağmen 
ülkemizde devam etmektedir. Söküm işlemleri geminin 
ülkemizde yarısının denizde yarısının karada olması 
nedeni ile maruziyet ve yayılma riski çok yüksektir. 
Her ne kadar üretimi ve çıkartılması yasaklanmış olsa 
bile halen kırsal bölgelerde ısı ve yalıtım yönünden 
kuvvetli olmasından dolayı ülkemizde asbest kullanımı 
devam etmektedir ve asbest yatakları tam olarak 
kontrol altında tutulamamaktadır. 
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Bu gözlemler ve veriler neticesinde kesin kanserojen 
olarak 1.grupta sınıflandırılan asbest ile daha kapsamlı 
çalışmalar yapılmalıdır. Gemi üretimi, inşaat ve kırsal 
kesimde kullanım yönünden aşağıdaki önlemlerin 
alınması ülkemize ve insan sağlığına yararlı olacaktır 

 Mevcut yönetmeliklere ek olarak inşaat ve tersane 
sektörleri için detaylandırılmış bir yönetmelik 
hazırlanmalıdır. 

 Kentsel dönüşüm yapacak inşaat firmalarında tam 
zamanlı asbest söküm uzmanı bulundurulması 
zorunluluğu getirilmeli ve inşaat sahasında bulunma 
zaman sınırlaması tamamlanmalıdır 

 Kentsel dönüm yapılacak binalarda yıkım işlemi onayı 
alınması için tam teşekkürlü ön çalışma yapılmalı ve 
yıkım izni bu çalışmalar ve alınacak önlemler planı 
oluşturulup onaylandıktan sonra verilmelidir. 
 

 Asbest maruziyerti olan ve sınır değerleri aşılan 
alanlar gruplandırılmalı ve alanlara yalnızca KKD’lı 
yetkili kişilerin girilmesine izin verilmemelidir.  

 Yapılan söküm, tadilat işlerinden sonra asbestli 
maddelerin bertarafı yönetmeliklere uygun ve 
kontrollü yapılmalı çevresel ve kişisel maruziyet 
önlenmelidir. 

 Meslek hastalıklarının ve buna bağlı olarak asbest ile 
ilgili hastalıkların istatistiksel takibinin yapılabilmesi 
için sigortasız işçi ve denetimsiz çalışmaların 
yapılmasına izin verilmemelidir. 

 Sağlık çalışanları asbest nedeni ile oluşacak 
hastalıklara karşı bilgilendirilmeli, hastalığın kişideki 
nedeni iyice araştırıldıktan sonra kayıtlara 
işlenmelidir. 

  Asbeste karşı gelişebilecek hastalıkların üzeninde 
çalışmalar yapılmalı, geçmiş yıllar verileri 
değerlendirilerek hastalıklar detayı olarak 
incelenmelidir. 

 Asbest yatakları ve çevresinden düzenli olarak toprak 
ve çevresinde bulunan su yatakları vb. Düzenli olarak 
numuneler alınarak analizleri yapılmalıdır 

 Asbest ıslahı yapılamayacak derecede maruziyet 
içerisinde olunan köy ve yerleşim yerleri başka bir 
bölgeye taşınmalıdır 

 Kırsa bölgelerde yapı denetimleri ilgili belediyeler 
tarafından yapılmalı, kontrolsüz asbest kullanımının 
önüne geçilmelidir. 

 Bölgelerde asbest kullanımı ve maruziyetinin neden 
olduğu hastalıklar eğitim, görsel, kitapçıklar ile halka 
anlatılmalıdır. 

 Sıva, çimento vb. Maddeleri ile evlerinde kullanılmış 
asbest tespit edilen kişilerin bu maddelerin neden 
olacağı meruziyet risklerini ortadan kaldırmak ya da 
en az seviyeye indirmek için devlet olarak önlemler 
alınmalıdır.  
 

Asbeste ülke yönetimi olarak gereken önem 
verildiğinde mevcut riskler daha azalacak mazruziyetin 
önüne geçilebilecektir. Tehlike sınıfı ve insan sağlığına 
direk ölüm olarak verdiği zarar göz önünde 
bulundurulduğunda herkesin üzerine görev 
düşmektedir.  
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Özet 
 
AI-Si alaşımlarında Sr ilavesi ile yapıda var olan silisin 
yapısı değişikliğe uğramaktadır. Bu çalışmada, ETİAL 
195 alaşımında Sr modifikasyonu işleminin Si 
morfolojisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Döküm 
sıcaklığı 750° C olup sıvı metal 10 mm, 15 mm ve 20 
mm olmak üzere üç farklı kesite sahip olan dikey kum 
kalıplara dökülmüştür. Yapılan deneysel çalışmada 
ilavesiz ve AISr15 ilaveli olmak üzere iki farklı 
parametre ele alınmıştır. Döküm öncesi Ar gazı 
kullanılarak gaz giderme işlemi uygulanmıştır. Her farklı 
kesitten numune örneği alınarak farklı soğuma 
hızlarının ve stronsiyumun mikroyapıya olan etkisi 
ortaya konmuştur. Numunelerin yüzey pürüzlülüğü 
değerleri ile kesit kalınlığı arasındaki ilişki incelenmiştir, 
sonrasında aşınma testi gerçekleştirilmiştir. Si 
morfolojisindeki değişim ile mekanik test arasındaki 
ilişkiyi tayin etmek amacı ile sertlik testi tüm 
parametrelerdeki dökümlere uygulanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Al8Si3Cu alaşımı, Sr 

modifikasyonu, sertlik, aşınma davranışı, mikroyapı 

 
Abstract 
 
With the addition of Sr, silicon morphology existing in 
the Al-Si alloys is changed. In this study, it is 
investigated that the effect of Sr modification on the 
silicon morphology of the microstructure of ETİAL 195 
alloy. 750° C was preferred as castings temperature 
and castings were done into the sand moulds which 
have three different mould section (i.e. 10, 15 and 20 
mm). In the experiment made two castings parameters 
which are non-addition and AlSr15 addition were used. 
Degassing process was applied to melt by using Ar 
before castings. Effects of various cooling rates and 
strontium on the microstructure were presented  taking 
samples from each section.  The relationship between 
the surface roughness of the samples and section 
thickness was measured, and then wear tests were 
realised. In order to observe the relationship between 
Si morphology and mechanical tests, hardness test was 
applied to all cast test samples. 
 
 Keywords: Al8Si3Cu alloy, Sr modification, hardness, 

wear behavior, microstructure 
 

1. Giriş 
 
Alüminyum ve alaşımları sahip olduğu düşük yoğunluk 
sayesinde son zamanlarda ileri teknolojik 
uygulamalarda kullanılmaya başlanmıştır [1-3]. 
Özellikle yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla otomotiv 

ve uçak sanayi gibi insan hayatı için kritik öneme sahip 
endüstrilerde her geçen gün kullanımı artmaktadır [4-6].  
Alüminyum ve alaşımları seri imalata uygun olması 
sebebiyle döküm yöntemiyle üretilmektedir [7, 8]. Farklı 
üretim metotlarına göre döküm yönteminin birçok 
avantajı mevcuttur. Döküm alüminyum alaşımları 
içerdiği silisyum miktarına göre ötektikaltı, ötektik ve 
ötektiküstü olmak üzere sınıflandırılabilmektedir.  
Aşınma belli kuvvetler sonucunda malzemede 
meydana gelen kütle kaybı şeklinde 
açıklanabilmektedir. Aşınma mekanizmaları genel 
olarak abrasif, adhezif, korozif ve yorulma aşınması 
olmak üzere 4 farklı şekilde kategorilenmiştir [9]. Al ve 
alaşımları için abrasif aşınmaya karşı direncin yüksek 
olması oldukça önemlidir. İkili dinamik sistemlerde 
abrasif aşınmanın bir örneği görülmektedir. Kritik 
uygulamalardaki kullanımlarının artması nedeniyle bu 
malzemelerin mekanik özelliklerini geliştirmek artık 
zorunlu bir hal almıştır. Özellikle birbiri üstüne kayan ve 
farklı parçaların birbirini dinamik olarak etkilediği 
uygulamalarda malzemenin aşınma davranışının yeterli 
olması gerekmektedir. Alüminyum ve alaşımlarının 
aşınma davranışını iyileştirmek için farklı çalışmaları 
görmek mümkündür [10-14]. M. S. Prabhudeva ve ark. 
[15] tarafından A356 alaşımında Cu ilavesinin aşınma 
davranışına nasıl etki ettiği araştırılmıştır. 
Araştırmacıların bulguları malzemenin aşınma 
davranışının Cu ilavesi ile iyileştiğini göstermiştir. G. 
Rajaram ve ark. [14] tarafından yüksek sıcaklıkta Al-Si 
alaşımlarının aşınma davranışları araştırılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre sıcaklıkta meydana gelen artış 
malzemenin aşınma davranışında olumsuz bir etkiye 
sahip olduğu ifade edilmiştir.   Hekmat-Ardakan, A. ve 
ark. [16] tarafından farklı Mg oranlarının A390 
alaşımının aşınma davranışına nasıl etki ettiği 
incelenmiştir. Aşınma yöntemi olarak abrasif aşınmayı 
tercih eden araştırmacılar test numunelerine T6 ısıl 
işlemi uygulamıştır. Elde edilen sonuçlara göre artan 
Mg oranı ile birlikte kaba Si morfolojisi daha küçük 
boyutlarda elde edilmiştir. Bununla birlikte yapı 
içerisinde Mg2Si oranı artmıştır. Mg2Si fazı alüminyum 
matrikse göre daha mukavemetli olduğu için 
malzemenin aşınmaya karşı göstermiş olduğu direnci 
arttırmıştır. 
Bu çalışmada ötektik üstü Al alaşımının (ETİAL 195) 
mikro yapısına Sr modifikasyonunun etkisi incelenmiş 
olup, malzemenin aşınma davranışının ve sertlik 
özelliklerinin hem Sr modifikasyonundan hem de 
dökümleri gerçekleştirilen farklı kesit kalınlıklarına sahip 
kum kalıp özelliklerinden nasıl etkilendiği incelenmiştir.  
  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Çalışmada kullanılan ötektik üstü alüminyum-silisyum 
alaşımının kimyasal bileşimi, Çizelge 1’de verilmiştir.  
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Çizelge 1. Ötektik üstü alüminyum- silisyum alaşımının 

kimyasal bileşimi 
 

 
 
Alüminyum-silisyum alaşımı, elektrikli direnç ocağında 
SiC pota içerisinde ergitilmiştir. Ergitme işlemi 
sonrasında Ar gazı kullanılarak yaklaşık 20 dakika 
boyunca gaz giderme işlemi uygulanmıştır. Bu gaz 
giderme işlemi sonrasında 750° C de döküm prosesine 
geçilmiştir. Dökümler için ilavesiz ve AI15Sr ilaveli 
olmak üzere iki farklı parametre ele alınmıştır. 
Dökümlerde kalıp olarak 10, 15 ve 20 mm kesit 
kalınlıklarına sahip olan basamaklı dikey kum kalıplar 
kullanılmıştır (Şekil 1). 
Döküm sonrasında elde edilen parçaların farklı 
kesitlerinden numuneler çıkarılmıştır. Çıkarılan numune 
yüzeylerindeki pürüzlülük değerleri Mahr marka test 
cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Mikroyapı tayini için 
numuneler metalografik işlemlere tabi tutulmuştur. 
Metalografik numune hazırlama sürecinde bakalite 
alınmış numuneler 500, 800, 1000, 1200, 2400 grid 
zımpara ile zımparalama işlemine tabi tutulmuştur. 
Zımparalama işlemi sonrasında 3 mikron ve 1 mikron 
elmas solüsyonu ile birlikte etil alkol kullanımıyla 
parlatma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında 
numunelerin yüzeyi etil alkol ve saf su ile temizlenip 
mikroskop (NİKON marka) yardımıyla farklı 
büyütmelerdeki görüntüleri alınmıştır. 
Görüntü analizi gerçekleştirilen 6 numune BRUKER 
marka aşınma testi cihazı ile aşınma işlemine tabi 
tutulmuştur, aşınma parametreleri ise 3 N yük ve 20 
metre alınan yol şeklindedir. Aşınma işleminden sonra 
numunelerin her biri Bulut marka sertlik ölçüm cihazı ile 
sertlik (Brinell) ölçme işlemine tabi tutulmuştur. 
 

 
Şekil 1. Basamaklı dikey kum kalıba döküm görüntüsü 

 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
Dökümlerde kullanılan altı parametreye bağlı olarak 
elde edilen mikro yapı görüntüleri Şekil 2’ de verilmiştir. 
Şekil 2’de sol tarafta yer alan ilavesiz dökümlerin mikro 
yapıları incelemeye tabi tutulduğunda kalıbın kesit 
kalınlığının 20 mm olan yerinden alınan numune 
örneğinde kaba primer silisler görülmektedir ve bu 
primer silislerin yapı içinde rastgele büyüdükleri açıkça 
fark edilmektedir. Buna ek olarak, primer silisler yapı 
içerisinde homojen bir dağılım sergilemektedir. Primer 
silislerin etrafında yer alan sekonder silislerin sayısının 
azlığı ve kaba görüntüsü kolaylıkla fark edilmektedir.  
Kesit kalınlığında azalmaya gidildiğinde primer silislerin 
daha ince bir morfolojide oluşmakta ve kalın kesitteki 
görüntüye nazaran geometrileri daha düzenlidir. Bunun 
yanı sıra sekonder silislerin sayısının arttığı ve 
yapılarının daha küçük olduğu rahatlıkla tespit 
edilmektedir. Bütün bu tespitler sonrasında kesit 

kalınlığının azalmasıyla artan soğuma hızının etkisiyle 
sekonder silislerin primer silislerden çekirdeklendiği ve 
sekonder silislerin primer silislerin etrafında 
yoğunlaştığı tayin edilmiştir [17]. Şekil 2’de sağ tarafta 
yer alan AISr15 ilaveli olan dökümün tüm kesitlerdeki 
görsellerine bakıldığında ilavesiz döküme nazaran 
primer silislerin büyümeye zaman bulamadığı 
söylenebilmektedir. Kesit kalınlığında artma durumu 
hâsıl olduğunda primer silislerin daha büyük ve 
geometrilerinin düzensiz olduğu gözlenmiştir. İlavesiz 
ve AISr15 ilaveli olan döküm arasındaki ayrım sekonder 
silisler üzerinden yapılabilmektedir. Ötektik modifiye 
edicisi olarak Sr kullanılan dökümlerde daha ince ve 
küçük silis yapıların elde edildiği görsellerden rahatlıkla 
görülmektedir. Kesit kalınlığı azaldıkça sekonder olan 
silislerin büyük olmayan ve daha ince yapılar olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu üç görsel arasındaki en belirgin 
fark, 10 mm kesit kalınlığına sahip numunede göze 
çarpmaktadır, en ince yapı bu görselde elde 
edilmektedir. Bu olayın ana sebebi, katılaşma hızının 
diğer kesitlerden daha fazla olması şeklinde 
açıklanabilmektedir. Katılaşma hızı artma gösterdiğinde 
yapıda var olan fazlar büyümeye zaman bulamamakta, 
bu sebeple mikro yapıda kaba olmayan ince bir yapı 
elde edilmektedir.  
 
Şekil 3’te farklı ilave döküm parametrelerinin sahip 
olduğu ergiyik metalin farklı kesit boyutuna sahip kum 
kalıplara dökülmesi sonucunda elde edilen test 
numunelerinin Mikro-Vickers sertlik değerleri verilmiştir. 
Şekilde AISr15 ilavesinin sertlik değeri üzerindeki etkisi 
irdelendiğinde 20 mm ve 10 mm kesit kalınlıklarında 
ilavesiz döküme nazaran az da olsa bir sertlik değeri 
artışına sebebiyet verdiği görülmektedir, fakat 15 mm 
kesit kalınlığında tam tersi bir durumun varlığı 
gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, ilavesiz ve AlSr15 
ilaveli dökümlerde elde edilen en yüksek sertlik değeri 
10 mm kesit kalınlığında elde edilmiştir. Bütün bu 
bulgulara ek olarak, tüm sertlik değerleri birbirleri ile 
karşılaştırıldığında birbirlerine yakın değerlerin elde 
edildiği görülmektedir. Bu verilere dayanarak AISr15 
ilavesinin sertlik değeri artışında belirgin bir fark 
yaratmayan bir parametre olduğu söylenebilmektedir. 
 

 
Şekil 2. Farklı kesit kalınlıklarına sahip kum kalıptan 

ilavesiz ve AlSr15 ilave parametreleri altında elde 
edilen test numunelerinin mikro yapı görüntüleri;  

a,b) 20 mm, c,d) 15 mm, e,f) 10 mm 
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Şekil 3. Farklı kesit kalınlıklarında elde 

edilen sertlik değerleri 
 
Şekil 4’te farklı kesit kalınlıkları için elde edilen yüzey 
pürüzlülüğü değerleri verilmiştir. Şekil 4a’da ilavesiz 
dökümlerde kesit kalınlığının azalmasıyla Ra yüzey 
pürüzlülüğü değerinin arttığı gözlemlenmektedir. 
İlavesiz dökümlerde soğuma hızının artmasıyla yüzey 
pürüzlüğü değerinde artma meydana gelmiştir. AISr15 
ilavesinde ise 15 mm kesit kalınlığında yüzey pürüzlüğü 
değerinde maksimum bir değer elde edildiği 
görülmektedir, buna ek olarak 20 ve 10 mm kesit 
kalınlığında birbirine çok yakın iki değer elde edilmiştir. 
Veriler, ilaveli ve ilavesiz olarak yorumlandığında 15 ve 
10 mm kesit kalınlığında ilavesiz olan dökümlerin yüzey 
pürüzlüğü değeri ilaveli olana göre daha yüksek 
değerlerde elde edilmiştir. 20 mm kesit kalınlığında ise 
birbirine yakın yüzey pürüzlüğü değerleri elde edilmiştir. 
Şekil 4b’de ise, ilavesiz olan dökümlerin Rq yüzey 
pürüzlüğü değeri kesit kalınlığının azalmasıyla artmıştır. 
İlaveli olan dökümlerde ise Şekil 4-a’ ya benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. 15 mm kesit kalınlığında 
numunenin pürüzlük değeri maksimum olarak elde 
edilmiştir. Veriler, AISr15 ilaveli ve ilavesiz olarak 
karşılaştırıldığında 15 mm ve 10 mm değerinde ilavesiz 
olan numunelerdeki pürüzlük değerleri, ilaveli olan 
numunelerin pürüzlük değerlerinden daha yüksektir, 20 
mm kesit kalınlığında ise tam tersi bir durumdan 
bahsetmek doğru bir yorum olacaktır.  
 

 
Şekil 4. Farklı kesit kalınlıkları için elde edilen yüzey 

pürüzlülüğü değerleri; a) Ra, b) Rq, c) Rz ve d) Rmax 
 
Şekil 4c incelendiğinde en yüksek ortalama Rz 
pürüzlülük değerinin ilavesiz alaşımda en hızlı 
soğumada, en düşük ortalama pürüzlülük değerinin ise 
AlSr15 ilaveli alaşımda en hızlı soğumada meydana 
geldiği görülmektedir. Şekil incelendiğinde, ilavesiz 
alaşımda soğuma hızı arttıkça ortalama yüzey 
pürüzlülüğü değerinin arttığı tespit edilmiştir. Ancak, 
AlSr15 ilaveli alaşımda soğuma hızı arttıkça yüzey 
pürüzlülüğünün bir noktaya kadar artış gösterdiği, 
maksimum değere ulaştıktan sonra azalmaya başladığı 
görülmektedir. Şekil 4d incelendiğinde, en yüksek 
ortalama yüzey pürüzlülük değerinin (Rmax) ilavesiz 
alaşımda 10mm kesit kalınlığında, en düşük ortalama 
yüzey pürüzlülük değerinin ise AlSr15 ilaveli alaşımda 
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10 mm kesit kalınlığında elde edilmiştir. Grafiğe 
baktığımızda kesit kalınlığı azaldıkça ilavesiz alaşımın 
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri artmaktadır, 
ancak AlSr15 ilaveli alaşımın ortalama yüzey pürüzlülük 
değerleri kesit kalınlığı azaldıkça azalmaktadır. Grafik 
incelendiğinde, AlSr15 ilavesinin artan soğuma hızında 
yüzey pürüzlülüğünü azalttığı sonucuna 
varılabilmektedir. 
 

 
Şekil 5. Aşınma testi boyunca aşındırıcı ucun farklı 

kesit kalınlıklarında elde edilen numunelerdeki batma 
derinliği değerleri; a) kuru ortam, b) yağ ortamı 

 
Şekil 5’te aşınma testi boyunca aşındırıcı ucun farklı 
kesit kalınlıklarında elde edilen numunelerdeki batma 
derinliği değerleri farklı ortam parametreleri için (kuru 
ve yağlı ortam) verilmiştir. Şekil 5a incelendiğinde, her 
üç kesit kalınlığı için ilavesiz olan numuneler üzerinde 
oluşan batma derinliği değerlerinin AISr15 ilaveli 
numuneler üzerinde oluşan batma derinliği 
değerlerinden daha fazla olduğu görülmektedir. İlavesiz 
numunelerde maksimum batma derinliği değeri 15 mm 
kesit kalınlığında elde edilmiştir. İlaveli numunelerde ise 
kesit kalınlığı azaldıkça derinlik değerlerinde azalma 
durumu söz konusudur. 
Şekil 5b incelendiğinde, 20 mm ve 10 mm kesit 
kalınlığında ilavesiz numuneler üzerinde oluşan batma 
derinliği değerlerinin, ilaveli numuneler üzerinde oluşan 
batma derinliği değerlerine nazaran daha fazla olduğu 
görülmektedir. 15 mm kesit kalınlığında ise bahsedilen 
durumun tam tersi bir durum söz konusudur. 
Maksimum batma derinliği değeri ise 15 mm kesit 
kalınlığında ilaveli olan dökümden elde edilmiştir. 
Grafikten tespit edilen bu önemli noktalar 
doğrultusunda, ilaveli veya ilavesiz döküm fark 
etmeksizin bütün kesit kalınlıklarında batma derinliği 
değerlerinde dalgalanmaların olduğunu söylemek 
mümkündür. 
 
 
 

Çizelge 2. Aşınma testi sonucu numunelerde meydana 

gelen ağırlık kayıpları 
 

İlave Parametreleri ve 
Kesit Kalınlıkları 

Ağırlık Kaybı (g) 

Yağsız 
Ortam 

Yağlı 
Ortam 

İlavesiz-20 mm 0,00170 0,00155 

İlavesiz-15 mm 0,02495 0,00112 

İlavesiz-10 mm 0,01187 0,00117 

AlSr15 İlaveli-20 mm 0,00404 0,00093 

AlSr15 İlaveli-15 mm 0,00271 0,00177 

AlSr15 İlaveli-10 mm 0,00050 0,00074 

 
Aşınma testinden elde edilen batma derinlikleri 
kullanılarak hesaplanan ağırlık kaybı değerleri Çizelge 
2’de verilmiştir. Yağsız ortam şartı incelendiğinde 
ilavesiz test numunelerinde meydana gelen ağırlık 
kaybı ile kesit kalınlığı arasında herhangi bir ilişki 
kurulamamaktadır. AlSr15 ilaveli numunelere 
bakıldığında, kesit kalınlığının azalması ile malzeme 
kaybı değerlerinde de azalmanın olduğu görülmektedir. 
Yağlı ortam şartı incelendiğinde de benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. Kesit kalınlığının her iki ortam 
parametresi altında da malzemede meydana gelen 
ağırlık kaybına etki ettiği söylenememektedir. 
Elde edilen bulgular istatistiksel olarak da incelenmiş 
olup, Weibull modülü ve karakteristik α değerleri 
Çizelge 3 ve Çizelge 4’te sırasıyla verilmiştir. 
 
Çizelge 3. Sertlik datalarının Weibull modülü değerleri 

 

İlave 
Parametreleri 

Kesit Kalınlığı (mm) 

20 mm 15 mm 10 mm 

İlavesiz 34,65 32,72 24,82 

AlSr15 İlaveli 82,88 28,57 18,29 

 
 Çizelge 3 incelendiğinde, soğuma hızı göz önünde 
bulundurulursa ilavesiz ve AlSr15 ilaveli numunelerde 
güvenilirlik ve tekrarlanabilirlik soğuma hızı arttıkça 
azalmaktadır. AlSr15 ilavesinin yavaş soğuma hızında 
güvenilirliği arttırdığı, ancak soğuma hızı arttıkça bu 
durumun tam tersine döndüğü görülmektedir.  
 

Çizelge 4. Sertlik datalarının karakteristik α değerleri 

 

İlave 
Parametreleri 

Kesit Kalınlığı (mm) 

20 mm 15 mm 10 mm 

İlavesiz 90,74 93,05 93,65 

AlSr15 İlaveli 92,16 91,88 98,04 

 
Çizelge 4 incelendiğinde, artan soğuma hızında ilavesiz 
ve AlSr15 ilaveli alaşımın tekrarlandığı takdirde 
yaklaşık aynı değerleri elde etme oranı gittikçe 
yükselmektedir. Bu durumun ayrı kesit kalınlıklarında 
alaşıma AlSr15 ilavesiyle de sağlanabileceği 
görülmektedir. 
 
Minitab istatiksel programının kullanımı ile elde edilen 
sertlik değerleri istatistiksel olarak incelenmiş ve 
dağılım grafikleri Şekil 6’da verilmiştir. Şekil 6a 
incelendiğinde, 20 mm kesit kalınlığında görülen 
grafikte dar bir skala bulunmaktadır, bu sebeple elde 
edilen sertlik değerlerinin homojen bir dağılım 
sergiledikleri söylenebilmektedir. Kesit kalınlığının 
azalmasıyla skalanın genişlediği gözlemlenmektedir. 
Bu gözlem ise var olan dağılımın homojen bir dağılım 
olmadığını bizlere sunmaktadır. Şekil 6b’de ise, ilavesiz 
olan dökümlerin kesit kalınlığına göre sertlik 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

875



değerlerinin dağılım grafikleri görülmektedir. Bu üç 
grafik karşılaştırıldığında, üç grafiğin dağılımlarının 
birbirine benzediği fark edilmektedir. Dağılımların 
homojenliği açık bir şekilde görülmektedir. 

 
Şekil 6. Farklı ilave parametreleri ve kalıp kesit 

kalınlıkları altında elde edilen test numunelerinin sertlik 
değerlerindeki dağılım; a) AlSr15 ilaveli, b) ilavesiz 

 
Şekilde 7’de farklı ilave parametreleri ve kalıp kesit 
kalınlıkları altında elde edilen test numunelerinin 
sürtünme katsayılarındaki zamana bağlı değişim 
gösterilmiştir. Şekil 7a incelendiğinde bütün kesit 
kalınlıklarında dalgalanmaların olduğu kolaylıkla ifade 
edilebilmektedir. En düşük sürtünme katsayısı değerleri 
test süreci boyunca 15 mm kesit kalınlığında elde 
edilmiştir. 20 mm ve 10 mm kesit kalınlıklarında elde 
edilen sürtünme katsayısı değerlerinin birçok noktada 
çakıştığını ve çoğunlukla 10 mm kesit kalınlığında elde 
edilen değerlerin 20 mm kesit kalınlığında elde edilen 
değerlerden daha fazla olduğunu söylemek 
mümkündür. En yüksek sürtünme katsayısı değeri 10 
mm kesit kalınlığında elde edilmiştir.  Şekil 7b 
incelendiğinde en düşük sürtünme katsayısı değerleri 
10 mm kesit kalınlığında elde edilmiştir. 15 mm ve 20 
mm kesit kalınlığındaki eğriler sürekli birbiri üzerine 
binmiştir ve genellikle 20 mm kesit kalınlığındaki 
sürtünme katsayısı değerleri 15 mm kesit kalınlığındaki 
değerlerden daha yüksek değerlerde elde edilmiştir. 
Maksimum pik noktası 20 mm kesit kalınlığına sahip 
olan dökümden elde edilmiştir. İki grafik 
karşılaştırıldığında 10 mm kesit kalınlığında elde edilen 
değerler ilave işlemi gerçekleştiğinde düşüş 
göstermektedir. 15 mm kesit kalınlığında ise tam tersi 
bir durum söz konusudur. İlavesiz olan döküm için 20 
mm kesit kalınlığı eğrisine bakıldığında elde edilen 
değerler genellikle ilaveliye nazaran azalış 
göstermektedir. 
 

 
 

Şekil 7. Farklı ilave parametreleri ve kalıp kesit 

kalınlıkları altında elde edilen test numunelerinin 
sürtünme katsayılarındaki zamana bağlı değişim; a) 

ilavesiz, b) AlSr15 ilaveli 
 

4.Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, farklı döküm parametreleri altında elde 
edilen numunelerden ilavesiz olan test numunesinde 
azalan kesit kalınlığı ve bunun yanında artan soğuma 
hızı ile primer silislerin etrafında sekonder silislerin 
sayılarında artış olduğu söylenebilmektedir. 
Kesit alanındaki azalışın ilavesiz alaşımın ortalama 
yüzey pürüzlülük değerlerinde artışa neden olmuştur. 
Bu durum soğuma hızının artmasıyla yüzey pürüzlülük 
değerinin artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu 
durumun AlSr15 ilaveli alaşım için aynı olmadığı 
anlaşılmıştır. 
Yapılan sertlik testine göre, AlSr15 ilavesinin sertliğe 
çok fazla bir etki sağlamadığı görülmüştür. Ayrıca 15 
mm kesit kalınlığında elde edilen numunelerin aşınma 
davranışının diğer kesitlerde elde edilen numunelerin 
aşınma davranışlarından daha iyi olduğu anlaşılmıştır. 
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Özet 
 
Alüminyum alaşımlarına mekanik özelliklerin 
iyileştirilmesi amacıyla ısıl işlem uygulamaları 
yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında Al-7Si alaşımı 
ve Al-17Si alaşımında ısıl işlemin etkisiyle silis 
morfolojisi değişimi; bu değişimin malzeme sertliğine ve 
Si ortalama alanına etkisi incelenmiştir. Al-7Si alaşımı 
ve Al-17Si alaşımı numunelerine 425 ⁰C ve 500 ⁰C’ de 
sırasıyla 5, 15 ve 30 saat boyunca 2 farklı sıcaklıkta ve 
3 farklı sürede çözeltiye alma işlemi uygulanmıştır. 
Sonrasında oda sıcaklığındaki suda su verme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Numuneler son olarak 190 ⁰C' de ve 
16 saat boyunca yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur. 
Bu numunelerin mikroyapı görüntüleri uygulanan her bir 
ısıl işlem parametresine göre ayrı ayrı alınmış; elde 
edilen veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, uygulanan 
ısıl işlemin etksiyle Al-7 Si ve Al-17Si alaşımında Si 
morfolojisinin değiştiği ve bu değişimin Si ortalama 
alanı ve malzeme sertliği üzerinde etkili olduğu 
saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Al-7Si alaşımı, Al-17Si alaşımı, Isıl 

işlem, mikroyapı, Sertlik, Si morfolojisi 

 
Abstract 
 
Heat treatment applications are applied to aluminum 
alloys in order to improve the mechanical properties. In 
this study, the effect of silicon morphology and the 
effect of this change on the material microstructural 
properties of Al-7Si alloy and Al-17Si alloy were 
investigated. Al-7Si alloy and Al-17Si alloy samples 
were subjected to the solution at 425 ’C and 500 ’C for 
5, 15 and 30 hours at 2 different temperatures and 3 
different times. Subsequently, water was quenched at 
room temperature. Samples were finally aged at 190 ° 
C and for 16 hours. The microstructure images of these 
samples were analyzed separately according to each 
heat treatment parameter and the obtained data were 
analyzed. As a result, it was determined that Si 
morphology changed in Al-7 Si and Al-17Si alloy due to 
heat treatment and this change was effective on 
average area of Si and material hardness.  
 
 
Keywords: Al-7Si alloy, Al-17Si alloy, Heat treatment, 

Microstructure, Hardness, Si morphology 
 

1. Giriş 
 
Otomotiv endüstrisi başta olmak üzere spesifik parça 
üretimi yapan ana sanayi ve yan sanayide alüminyum 
ve alaşımlarının kullanımı günden güne artmaktadır. Bu 
alaşımlar hafifliği sayesinde kullanıldığı otomotiv 
uygulamalarında düşük yakıt enerjisi sağlamaktadır. 

Alüminyum alaşımları içinde, Al-Si alaşımları iyi 
dökülebilirlik özelliği ve çeşitli alaşım elementi ilavesi ile 
uygulanan ısıl işlemin etkisiyle iyi mekanik özelliklerinin 
iyileştirilebilmesi sayesinde en fazla tercih edilen alaşım 
grupları arasındadır [1-3]. 
 
Alüminyum döküm alaşımlarının özellikleri sıvı metal 
kalitesine ve döküm mikroyapısına bağlıdır [3]. Özellikle 
Al-Si alaşımlarında, ikinci dendrit kolları arası mesafe, 
ötektik silislerin boyutu, şekli ve dağılımı yani silisyum 
parçacıklarının morfolojisi ve mevcut intermetalik 
fazların miktarı alaşım özelliklerini belirlemektedir [3]. 
İçerisinde katı çözelti oluşturan alaşım elementlerini 
barındıran alaşımlara ısıl işlem uygulanarak mekanik 
özellikler değiştirilebildiği [3] gibi sadece silis içeren 
alaşımlarda da ısıl işlem ile silis morfolojisi daha düzenli 
hale getirilebilmektedir [4]. Herhangi biri master alaşımı 
ilave edilmemiş tipik bir Al-Si alaşım mikro yapısında 
kaba ve iğnemsi silis fazları morfolojiyi belirlemektedir. 
Bu silis morfolojisi kullanım esnasında malzeme 
üzerinde meydana gelen kuvvetlerden dolayı çatlak 
görevi görerek malzemenin mekanik özelliklerini 
düşürmektedir [4-6]. 
 
Porozite oluşumu uzun yıllardan beri anlaşılmaya ve 
önlenmeye çalışılan bir döküm hatasıdır [7, 8].  Döküm 
alaşımlarında porozitelerin varlığı mekanik özellikleri 
direk etkilemektedir [8]. Mekanik özelliklerin ne derece 
etkilendiği porozitelerin sayısına, şekline, boyutuna 
hatta lokasyonuna bağlıdır. Porozitelerin oluşumu 
şekillenmesi sıvı metal kalitesi ve katılaşma 
özelliklerine bağlıdır [8]. Sıvı metal kalitesi arttıkça 
porozite oluşumu azalır ve buna bağlı olarak mekanik 
özellikler iyileşir [8, 9]. Katılaşma morfolojisi ise ötektik 
altı, ötektik ve ötektik üstü katılaşmasına göre porozite 
morfolojisi üzerinde etkili olmaktadır [9].  
 
Ötektik altı alaşımların içerdiği silisyum oranı %5-10 
arasında değişmektedir. Dayanımın yüksek ve 
sünekliğin istenilen özelliklerden olduğu uygulamalarda 
kullanılmaktadır [8]. Ötektik üstü alüminyum-silisyum 
alaşımları ise %15-20 oranları arasında silisyum 
içeriğine sahiptir [8]. Bu alaşımların yapılarında Al-Si 
ötektik fazı içerisinde gömülü olarak birincil silisyum 
bulunmaktadır. Üstün aşınma direncine sahip ötektik 
üstü alaşımlar motor pistonları gibi aşınmaya direnç 
göstermesi beklenen uygulamalarda kullanılmaktadır 
[10].  
 
Mekanik özellikler silisyum içeren fazın şekline ve 
dağılımına bağlıdır.  Küçük ve birincil fazlar yüksek 
mukavemet sağlar. İğne şeklindeki fazlar ise çekme 
mukavemetini arttırırken süneklik, darbe ve yorulma 
mukavemetini düşürmektedir [9]. Malzeme 
işlenebilirliğinin kolaylığının sağlanması ve mekanik 
özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla malzemeye 
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alaşımlandırmanın yanı sıra ısıl işlem uygulamaları da 
yapılmaktadır [9, 11]. Isıl işlem malzemeden beklenen 
sertlik, dayanım, homojen dağılıma sahip mikro yapıyı 
elde etmek amacıyla uygulanmaktadır. Isıl işlemler 
sadece mekanik özelliklerin geliştirilmesi amacıyla 
değil; elektriksel iletkenlik ve korozyon direncinin 
iyileştirilmesi amacıyla da yapılmaktadır [9]. Ayrıca 
ticari alüminyum alaşımları; otomotiv endüstrisinde 
yeterli oranlarda alaşım elementi ilavesi yapılarak 
alüminyum-silisyum alaşımlarının mekanik özellikleri 
geliştirilmektedir. Aşınma direnci, yorulma dayanımı, 
çekme dayanımı ve darbe dayanımı gibi özellikler 
geliştirilerek malzemeden beklenen özellikler 
sağlanmaktadır [9-11]. Mekanik özellikler, Al-Si döküm 
alaşımlarında yalnızca silisyum miktarına bağlı değildir. 
Dendritik morfoloji ve büyüklüğü, silisyum 
parçacıklarının morfolojisi ve büyüklüğü, silisyumun ısıl 
işlem uygulaması ile küreselleştirilmesi mekanik 
özelliklere etki etmektedir [11, 12].  
 
Al-Si alaşımlarına uygulanan ısıl işlem ile 
homojenizasyon sağlama, gerilim azaltma, boyutsal 
kararlılığın geliştirilmesi, mukavemetin ve süneklik 
parametrelerinin optimizasyonu sağlanır. T6 ısıl işlemi 
görmüş Al-Si alaşımları optimum mukavemet ve 
süneklik kombinasyonlarına sahip olmaktadır [13]. T6 
ısıl işlemi katı çözelti işlemi, su verme ve ardından 
yaşlandırma işlemini kapsamaktadır [2]. Al-Si döküm 
alaşımlarında  ısıl işlemin son aşaması olan yaşlanma 
işlemi  yapay veya doğal olarak gerçekleştirilmektedir. 
Yapay yaşlandırma işleminin amacı, su verilmiş döküm 
parçalarını belirlenen sıcaklıklar arasında ısıtmaktır. 
Yapay yaşlandırma sonrasında alaşımın sahip olduğu 
mekanik özellikleri, metastabil çökeltiler sağlar [1, 2, 
13]. 

 
Bu çalışma kapsamında, ötekik altı ve ötektik üstü Al-Si 
alaşımlarından seçilen iki farklı alaşımın farklı ısıl işlem 
parametreleri altında sahip oldukları Si morfolojileri 
incelenmiştir. Si morfolojisinin kaba ve uzun 
geometriden küçük ve daha küremsi bir geometriye 
dönüşümünü inceleyen bu çalışma, ısıl işlem 
parametreleri ile mikroyapısal modifikasyon konusunda 
literatüre katkıda bulunacaktır.   
 

2. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada ETİ ALÜMİNYUM firmasından temin 
edilip farklı kokil kalıplara dökülen ötektik altı ve ötektik 
üstü alaşımların yolluklarından alınan numuneler 
karakterize edilmiştir. Karakterize edilen numunelerin 
kimyasal kompozisyonları Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1. Çalışmada kullanılan ötektik altı ve ötektik üstü 

alaşımların kimyasal kompozisyonları 

Alaşım Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

Al7Si 6.8 0.2 0.003 0.001 0.3 0.011 0.1 Kalan. 

Al17Si 17,9 0,6 1,2 0,20 1,1 0,2 0,1 Kalan. 

 
Döküm parçalarından kesilip mikroyapısal incelemeye 
tabi tutulan numune görseli Şekil 1’de sunulmuştur.  

 
Şekil 1. Mikroyapısal incelemeye tabi tutulan temsili 

numune görseli 
 
Şekil 1’de gösterilen boyutlarda numunelerin alt ve üst 
yüzeyleri ilk olarak sırasıyla 320, 800 ve 1200 grid 
zımpara ile yüzey hazırlama işlemlerine tabi 
tutulmuştur. Zımparalama sonrası numunelerin her iki 
yüzeyinin düz olup olmadığının kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Kontrol sonrası metalografik açıdan 
hazır olan ötektik altı ve ötektik üstü Al-Si alaşımı 
numunelerine 425 ⁰C ve 500 ⁰C’ de sırasıyla 5, 15 ve 
30 saat boyunca 2 farklı sıcaklıkta ve 3 farklı sürede 
çözeltiye alma işlemi uygulanmıştır. Sonrasında oda 
sıcaklığındaki suda su verme işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Numuneler son olarak 190 ⁰C' de ve 16 saat boyunca 
yaşlandırma işlemine tabi tutulmuştur. Isıl işlem 
sonrasında mikroyapı incelemesi yapılacak yüzeyler 
sırasıyla 1200 ve 2500 grid zımpara ile 
zımparalanmıştır. Daha sonra parlatma işlemine tabi 
tutulmuştur. Parlatma işleminde ilk 6 mikron ve 
ardından da 1 mikron elmas solüsyon kullanılmıştır. 
Metalografik olarak hazırlanan numuneler Nikon marka 
mikroskop ve Clemex marka görüntü analiz programı 
yardımıyla detaylı bir şekilde incelenmiş farklı 
büyütmelerde görüntüleme yapılmıştır. Elde edilen 
görüntüler üzerinde görüntü analiz programı yardımı ile 
İkinci Dendrit Kolları Arası Mesafe (SDAS) ölçümü ve 
ötektik Si faz morfolojisi incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 
Isıl işlem parametreleri ile hem ötektik altı hem de 
ötektik üstü alaşımda meydana gelen mikroyapısal 
değişimler detaylı olarak karakterize edilmiştir.   
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
ETİ Alüminyum A.Ş. firmasından temin edilen Al-7Si ve 
Al-17Si alaşımı parçalarından ısıl işlem uygulamadan 
önce çeşitli büyütmelerdeki mikroyapı görüntüleri Şekil 
2' de verilmiştir. Şekillerde verilen mikroyapı 
görüntülerinden anlaşılacağı gibi Al-7Si alaşımında Si 
tanelerinin daha iğnemsi bir görüntüye sahip olduğu ve 
Al-17Si alaşımında ise daha yüksek oranda Si içeriğinin 
sebep olduğu kaba ve birincil Si tanelerinin varlığından 
bahsedilebilir. 

 
Şekil 2. Isıl işlem uygulamadan önce belirli 

büyütmelerde mikroyapı görüntüleri 
 
Al-7Si ve Al-17Si alaşımına çeşitli parametrelerde 
uygulanan ısıl işlemin etkisiyle değiştiğini aşağıda Şekil 
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3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8' de çeşitli 
büyütmelerde verilen mikroyapı görüntülerinde 
gözlemlemek mümkündür. 
 
Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5' te verilen çeşitli 
büyütmelerdeki mikroyapı görüntüleri Al-7Si alaşımına 
aittir. Isıl işlem uygulamasının her parametresinde 
mikroyapıda mekanik özellikleri etkileyen değişimler 
söz konusudur. Başlangıçta daha iğnemsi gözlemlenen 
Si taneleri küçülerek küresel bir görünüme sahip 
olmuştur. Bu durum literatürde verilen bilgiler 
doğrultusunda gözlemlenmesi beklenen bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Isıl işlemin etkisiyle 
küreselleşen Si taneleri malzeme mekanik özelliklerinin 
iyileşmesine katkı sağlamaktadır [9]. 
 

 
Şekil 3. Isıl işlemin etkisiyle ötektik altı (Al-7Si) alaşımın 

200X büyütmedeki mikroyapı değişimleri 
 

 
Şekil 4. Isıl işlemin etkisiyle ötektik altı (Al-7Si) alaşımın 

500X büyütmedeki mikroyapı değişimleri 
 

 
Şekil 5. Isıl işlemin etkisiyle ötektik altı (Al-7Si) alaşımın 

1000X büyütmedeki mikroyapı değişimleri 
 
Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8' de verilen çeşitli 
büyütmelerdeki mikroyapı görüntüleri Al-17Si alaşımına 
aittir. Şekil 2 ile kıyaslandığında Si tanelerinin koparak 
daha küresel ve küçük morfolojiye sahip olduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum ısıl işlemin etkisiyle 
gerçekleşmesi beklenen bir durum olarak karşımıza 
çıkar. Malzeme mekanik özellikleri üzerinde önemli bir 
etkisi olduğu bilinmektedir.  
 

 
Şekil 6. Isıl işlemin etkisiyle ötektik üstü (Al-17Si) 
alaşımın 200X büyütmedeki mikroyapı değişimleri 
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Şekil 7. Isıl işlemin etkisiyle ötektik üstü (Al-17Si)  
alaşımın 500X büyütmedeki mikroyapı değişimleri 

 

 
 

Şekil 8. Isıl işlemin etkisiyle ötektik üstü (Al-17Si) 
alaşımın 1000X büyütmedeki mikroyapı değişimleri 

 
Al-Si alaşımında mekanik özellikler sadece Si miktarına 
bağlı olmayıp dendrit kollar arası mesafenin de 
mekanik özellikler üzerinde etkili olduğu literatürde 
verilen çalışmalarda belirtilmektedir [11]. Dendrit kollar 
arası mesafe (SDAS) ölçümü yapılan Al-7Si ve Al-17Si 
alaşımının uygulanan ısıl işlem parametrelerine göre 
değişimi Şekil 9' da verilen grafiklerde belirtilmektedir. 

 
Şekil 9. a)Al-7Si alaşımı için ısıl işlem parametrelerine 
göre SDAS ölçüm değerleri b)Al-17Si alaşımı için ısıl 

işlem parametrelerine göre SDAS ölçüm değerleri 
 
SDAS, dendrit kollar arası mesafe ölçümü olarak 
isimlendirilir. Şekil Uygulanan her ısıl işlem 
parametresine göre dendrit kol mesafesinin en fazla 
olduğu ısıl işlem süresi ve sıcaklığı Al-7Si alaşımı (a) 
için; 500

0
C' de 15 saat boyunca çözeltiye alma işlemi 

ve bu işlemi takip eden 190
0
C' de 16 saat boyunca 

yaşlandırma işleminin gerçekleştirildiği parametredir. 
Dendrit kollar arası mesafenin en az olduğu ısıl işlem 
parametresi ise 425

0
C' de 30 saat boyunca çözeltiye 

alma işlemi ve bu işlemi takip eden 190
0
C' de 16 saat 

boyunca yaşlandırma işleminin gerçekleştirildiği 
parametredir.  
 
Al-17Si alaşımı (b) için dendrit kollar arası mesafenin 
en fazla olduğu ısıl işlem parametresi; 500 

0
C' de 5 saat 

boyunca çözeltiye alma işlemi ve bu işlemi takip eden 
190 

0
C' de 16 saat boyunca yaşlandırma işleminin 

gerçekleştirildiği parametredir. Aynı alaşım için dendrit 
kollar arası mesafenin en az olduğu ısıl işlem 
parametresi ise 500 

0
C' de 15 saat boyunca çözeltiye 

alma işlemi ve bu işlemi takip eden 190 
0
C' de 16 saat 

boyunca yaşlandırma işleminin gerçekleştirildiği 
parametredir.  
 
Dendrit kollar arası mesafenin artışı ya da azalışı 
malzeme mekanik özellikleri üzerinde etkili olduğu 
bilinmektedir [11]. Şekil 10' da verilen grafiklerde 
sertliğe olan etkisinden bahsedilmektedir. 
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Şekil 10. a) Al-7Si alaşımı için SDAS ölçü değerlerinin 
sertlik üzerine etkisi b) Al-17Si alaşımı için SDAS ölçü 

değerinin sertlik üzerine etkisi 

 
Al-7Si alaşımı için (Şekil 10-a) SDAS ölçü değerlerinin 
sertliğe etkisi şöyle açıklanabilir: Çözeltiye alma işlemi 
sonrası ölçülen Brinell sertlik değerleri ortalama olarak 
60 HB değerindeyken SDAS ölçü değerinin yaklaşık 
olarak 10 μm olduğu gözlemlenirken SDAS ölçü 
değerinin artmasıyla Brinell sertlik değerlerinde düşüş 
söz konusudur. Yaşlandırma işlemi sonrası ise yaklaşık 
olarak 58 HB değerinde sertlik değerine sahip olan 
alaşımın SDAS ölçü değerleri yaklaşık olarak 8 μm 
olduğu grafiğe bakılarak söylenilebilir. SDAS ölçü 
değeri arttıkça malzeme sertliğinde de o derece azalan 
bir artışın olduğu grafiğe bakılarak söylenebilmektedir. 
 
Al-17Si alaşımı için (Şekil 10-b) SDAS ölçü değerlerinin 
sertliğe etkisi ise şöyle açıklanabilir: Çözeltiye alma 
işlemi sonrası yaklaşık olarak 80 HB sertlik değerine 
sahip alaşımın ortalama SDAS ölçü değeri yaklaşık 
olarak 17 μm' dir. SDAS ölçü değerleri arttıkça ve 
grafiğe göre yaklaşık olarak 25 μm civarında bir değere 
sahip olana kadar Brinell sertlik değerlerinde belirli 
oranda artış söz konusudur. Daha sonra Brinell sertlik 
değerinin yavaş yavaş düştüğü artan SDAS ölçü 
değerlerine bakılarak söylenebilir. Yaşlandırma işlemi 
sonrasında ise Brinell sertlik değeri çözeltiye alma 
işlemi sonrasına göre çok belirgin bir artışa sahiptir.  Bu 
duruma bağlı olarak da ortalama SDAS ölçü değeri 
yaklaşık olarak 16 μm olarak saptanmıştır. Artan 
ortalama SDAS ölçü değerine bağlı olarak Brinell sertlik 
değerinde belirli oranda düşüş söz konusudur. Bu 
durum ortalama SDAS ölçü değerinin yaklaşık olarak 
25 μm olduğu duruma kadar devam etmektedir. Bu 
değerden sonra çözeltiye alma işleminden farklı olarak 
Brinell sertlik değerinde belirgin bir artış olmaktadır. 
 
 

 

 
Şekil 11. a) Al-7Si alaşımı için uygulanan ısıl işlemin Si 

ortalama alanına etkisi b) Al-17Si alaşımı için 
uygulanan ısıl işlemin Si ortalama alanına etkisi 

 
Al-7Si alaşımı için (Şekil 11-a) ısıl işlemin etkisiyle Si 
ortalama alanının 500 

0
C sıcaklıkta çözeltiye alma 

sonrası bu işlemi takiben yaşlandırma sonrası artan 
uygulama süresiyle bağlantılı olarak belirli bir oranda 
düşüş yaşadığı görülürken; yine aynı sıcaklıkta 
çözeltiye alma sonrası uygulama süresinin artışına 
bağlı olarak yükselişi söz konusudur. Maksimum Si 
ortalama alanına 425 

0
C' de 15 saat boyunca çözeltiye 

alma işlemi sonrası gözlemlenirken; minimum değer 
aynı sıcaklıkta 5 saat boyunca çözeltiye alma sonrası 
elde edilmiştir. 
Al-17Si alaşımı için (Şekil 11-b)  Si ortalama alanı her 
iki sıcaklık parametresi için artan süre ile bağlantılı 
olarak çözeltiye alma sonrası değerinde artış söz 
konusudur. Si ortalama alanının maksimum değer 
aldığı parametre 500 

0
C' de 15 saat boyunca çözeltiye 

alma ve bu işlemi takiben yaşlandırma sonrası 
görülürken; minimum olduğu değer 425 

0
C' de 5 saat 

boyunca çözeltiye alma işlemi sonrası elde edilmiştir. 

5. Sonuçlar 

Bu çalışmada Al-7Si ve Al-17Si alaşımının uygulanan 
ısıl işlem parametrelerine göre mikroyapıdaki değişimin, 
dendrit kollar arası mesafenin ve bu duruma bağlı 
olarak sertlikteki değişim ve Si ortalama alanı değerleri 
incelenmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar 
aşağıda verilmektedir. 
  

 Uygulanan ısıl işlemin etkisiyle ötektik altı Al-Si ve 
ötektik üstü Al-Si alaşımında mikroyapıya Si 
tanelerinin küçüldüğü, koptuğu ve bu duruma bağlı 
olarak küreselleştiği saptanmıştır. Bu durum malzeme 
mekanik özellikleri üzerinde oldukça etkilidir. 

 Uygulanan ısıl işlem parametrelerine bağlı olarak bazı 
durumlarda istenilen özellikler kazandırılamazken 
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bazı durumlarda istenilen özellikler elde edilmiştir. Bu 
özellikler ölçülen SDAS değerlerinin Brinell Sertlik 
değerine olan etkisi ve Si ortalama alan grafiklerinde 
verilmektedir. Örneğin; Al-17Si alaşımı için  425 

0
C' 

de 5 saat boyunca çözeltiye alma ve yine aynı 
sıcaklıkta 30 saat çözeltiye alma işlemini takiben  190 
0
C' de 16 saat boyunca yaşlandırma sonrası Si 

ortalama alanında düşüş saptanmaktadır. 

 Ölçülen SDAS değerlerine göre en iyi sonuçlar ötektik 
altı Al-Si alaşımı için 425

0
C' de 30 saat boyunca 

çözeltiye alma işlemi ve bu işlemi takip eden 190
0
C' 

de 16 saat boyunca yaşlandırma işleminin 
gerçekleştirildiği ısıl işlem parametresidir. Ötektik üstü 
Al-Si alaşımı için ise en iyi sonuçlar 500 

0
C' de 15 

saat boyunca çözeltiye alma işlemi ve bu işlemi takip 
eden 190 

0
C' de 16 saat boyunca yaşlandırma 

işleminin gerçekleştirildiği ısıl işlem parametresi 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 SDAS ölçü değerleri ve Brinell sertlik değerleri 
karşılaştırılan ötektik altı ve ötektik üstü Al-Si alaşımı 
için en iyi sonuçlar şu şekilde açıklanabilir: Ötektik altı 
Al-Si alaşımı için çözeltiye alma sonrası SDAS ölçü 
değeri arttıkça malzeme sertliğinde düşüş söz konusu 
olduğu karşımıza çıkmaktadır. Yaşlandırma 
sonrasında ise SDAS ölçü değeri arttıkça sertlik 
değerinde de o ölçüde azalan bir artışın olduğu 
sonucuna varılmaktadır. 

 Ötektik üstü Al-Si alaşımında ise çözeltiye alma işlemi 
sonrası Brinell sertlik değeri başlangıçta belirli bir 
SDAS ölçü değerine sahip olana kadar artmaktadır. 
Daha sonra bu artışın yerini belirli oranlarda düşüş 
almaktadır. Yaşlandırma sonrasında ise başlangıçta 
azalan Brinell sertlik değeri, belirli SDAS ölçü 
değerinden sonra arttığı sonucuna varılmaktadır. 

 Si ortalama alanının Al-7Si alaşımı için 500 
0
C' de 

uygulanan ısıl işlem süresinin artışına bağlı olarak 
belirli oranda artışına sebep olduğu görülürken; 
maksimum değer daha düşük bir sıcaklıkta uygulanan 
ısıl işlem sonrası elde edilmiştir.  

 Al-17Si alaşımı için Si ortalama alanı her iki sıcaklık 
değeri için çözeltiye alma işlemi sonrası belirli bir artış 
görülmüştür. Maksimum değer 500 

0
C' de 15 saat 

boyunca çözeltiye alma işlemini takiben yaşlandırma 
işlemi sonrası elde edilmiştir. 425 

0
C' de 5 saat 

boyunca uygulanan çözeltiye alma işlemi sonrası elde 
edilmiştir. 
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Özet 
 
Isı depolama uygulamalarında kullanılan faz değiştiren 
malzemeler (FDM) arasında parafin ilk sırayı 
almaktadır. Ancak parafinin ısıl iletkenlik özelliğinin 
düşük olması yapılan çalışmalarda ısı depolama 
kapasitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle şarj-
deşarj yani erime-donma işlemleri esnasında ısıl 
iletkenliğinin düşük olması nedeniyle ısı transfer hızı da 
düşük olmaktadır. Parafinin ısıl iletkenliğini arttırmak ve 
böylece ısı transfer hızını da yükseltmek için uygulanan 
birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışmada parafinde 
CuO nanopartikül katkısının ısı depolamadaki etkisi 
araştırılmıştır. Kütlece %1, %2.5 ve %5 oranlarında 
CuO nanopartikülün eklendiği parafinin ısıl özellikleri 
incelenmiştir. Hazırlanan numunelerin şarj-deşarj 
sürelerinin karşılaştırıldığı çalışma sonucunda parafinin 
ısı transfer hızını en çok arttıran oranın 5% CuO 
nanopartikül oranı olduğu tespit edilmiştir.  
   
 
Anahtar kelimeler: Isı depolama, CuO nanopartikül, 

parafin 
 

Abstract 
 
Paraffin takes first place among phase-changing 
materials (PCM) used in heat storage applications. 
However, the low thermal conductivity of paraffin has a 
negative effect on heat storage capacity. The heat 
transfer rate is also low due to the low thermal 
conductivity during charge-discharge, melt-freezing 
processes. There are many ways to increase the 
thermal conductivity of paraffin and to increase the heat 
transfer rate. In this study, the effect of CuO 
nanoparticle additive on heat storage in paraffin was 
investigated. The thermal properties of the paraffin in 
which 1%, 2.5% and 5% CuO nanoparticles added was 
examined. It was determined that the use of % 5 CuO 
nanoparticles increased the heat transfer rate of 
paraffin better than the other prepared samples in 
terms of the charge-discharge process. 
 
Keywords: Heat storage, CuO nanoparticle, paraffin 

 

1. Giriş 
 
Isı depolama; bir malzemenin, eritilmesi, 
katılaştırılması, soğutulması, ısıtılması veya 
buharlaştırılması ile enerjinin depolanması; işlem 
tersine çevrildiğinde de depolanan bu enerjinin 

kullanılması şeklinde tanımlanabilir.  Isıl depolamanın 
yaygın kullanım alanları arasında iklimlendirme, bina 
ısıtma, sıcak su, sera ısıtma ve kurutma sayılabilir. Isı 
depolama sistemlerinin tasarımında; kullanılacak 
malzemenin yüksek depolama kapasitesine sahip 
olması, mekanik ve kimyasal kararlılığı ve depolama 
süresince ısıl kayıpların önlenmesi dikkat edilmesi 
gereken en önemli başlıklardandır [1-3]. Isı 
depolamanın birçok farklı uygulama alanı olmakla 
birlikte genel olarak aşağıdaki başlıklar altında 
toplanabilir [4]: 
*Elektronik sistemlerin ısıl uygulamaları, 
*Yapı malzemeleri ve bina uygulamaları, 
*Güneş enerjisi sistemleri, 
*Çakıl taşı yatağı dizaynı, 
*Isı değiştirici sistemleri, 
*Tekstil uygulamaları, 
*Uzay sistemleri ve yüksek teknoloji uygulamaları. 
 
Alva ve ark. (2018) tarafından güneş enerjisi üretimi, 
bina termal konforu ve diğer uygulamalarda ısı 
depolamanın incelendiği çalışmada aktif ve pasif ısı 
depolama sistemlerinin tasarım parametreleri, işletme 
sorunları ve maliyet modeli analizleri yapılmıştır [5]. Isı 
depolamanın bina enerji tüketimini azaltmak üzere 
kullanımının incelendiği diğer bir çalışmada ısı 
depolama yöntemleri hakkında bilgi verilmiş ve bina 
uygulamalarında bu yöntemlerin seçiminde dikkat 
edilmesi gereken unsurlar incelenmiştir [6]. Isı 
depolamanın binalarda kullanımının araştırıldığı bir 
başka çalışmada duyulur ve gizli ısı depolama ve 
termokimyasal enerji depolama sistemlerinin 
uygulandığı binalar incelenmiş ve çalışma sonucunda 
ısı depolamanın iklimlendirme sistemlerinde enerji 
verimliliğini arttırdığı gözlemlenmiştir [7].  
 
Isı depolama; duyulur ısı ve gizli ısı depolama olarak 
yapılmaktadır.  
Duyulur ısı depolamada, depolanan ısı miktarı Denklem 
1.’de gösterildiği şekilde ifade edilir; 
 

                  (1) 

 
Q, malzemede depolanan ısı miktarı (kJ), m, depolama 
malzemesinin kütlesi (kg), Cp, depolama malzemesinin 
özgül ısısı (kJ/kgK) ve ∆T, sıcaklık değişimidir (K). 
 
Gizli ısı depolamada ise genel olarak faz değiştiren 
maddelerin (FDM) özelliklerinden faydalanılır. Faz 
geçişi esnasında ısı, gizli ısı olarak depolanır. Faz 
değiştirme işlemi katı-sıvı, katı-katı ve sıvı-gaz şeklinde 
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depolanabilir. Depolanan ısı miktarı Denklem 2.’de 
gösterildiği şekilde hesaplanabilir: 
 

                           (2) 

 
Q, depolanan ısı miktarı (kJ), m, depolama 
malzemesinin kütlesi (kg) ve ∆h, faz değişim entalpisidir 
(kJ/kg).  
 
Faz değiştiren malzemeler (FDM), katı maddelere göre 
daha fazla enerji depolamaları ve dolayısıyla daha 
küçük depolama hacmine ihtiyaç duyduklarından dolayı 
gizli ısı depolama sistemlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar. Isıl enerji depolamada en çok 
incelenen FDM’lerin başında parafin gelir. Organik 
FDM’ ler arasında parafin kolay ulaşılabilir olması 
sebebiyle ısıtma-soğutma sistemlerinde ısıl depolama 
uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Parafin 
FDM’lerin yüksek ısı depolama kapasitelerine rağmen 
düşük ısı iletkenlikleri sistemlerin ısıl şarj-deşarj hızını 
belirgin olarak sınırlamaktadır. Yüksek ısıl iletkenliğe 
sahip nano parçacıkların ilavesi organik FDM’lerin ısı 
transferini önemli ölçüde arttırmaktadır [8]. FDM olarak 
parafin kullanılan başka bir çalışmada Fe3O4, CuO, 
TiO2 ve ZnO nanopartikülleri farklı oranlarda parafine 
eklenerek karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
nanopartikül eklenen parafin örneklerinin ısı depolama 
özelliğinin arttığı ve en iyi sonucun ağırlıkça %10 CuO 
katkılanan parafinde görüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca 
nanopartiküllerin eklenmesinin erime noktası üzerinde 
önemli bir etkisinin olmadığı da ifade edilmiştir [9]. 
Parafinin ısıl iletkenliğini iyileştirme amaçlı kanatçık ve 
parafin-grafit yapıların karşılaştırıldıkları bir çalışmada 
yapıların zamana bağlı sıcaklık dağılımları, şarj-deşarj 
ettikleri toplam ısı miktarı ve faz değiştirme hızları 
belirleyici faktörler olarak kullanılmıştır. Sonuçlar, 
parafin-kanatçık yapıların ısıl performanslarının, ısı 
deşarj hızı ve ısı depolama kapasiteleri birlikte 
düşünüldüğünde, parafin-grafit ve saf parafin yapılara 
göre daha gelişmiş olduğunu göstermektedir [10]. Isı 
pompaları, güneş enerjisi sistemleri ve uzay aracı ısıl 
kontrol sistemleri için gizli ısı depolamanın kullanımının 
araştırıldığı bir diğer çalışmada, özellikle binaların 
ısıtma ve soğutma uygulamaları için FDM’lerin 
kullanımının son yıllarda arttığı, FDM’lerin yüksek enerji 
depolama yoğunluğu ve depolama işleminin izotermal 
yapısının bu sistemlerin en önemli avantajları olduğu 
belirtilmiştir [11]. 
 
FDM’lerde en önemli problemlerden biri ısı iletimlerinin 
düşük olmasıdır. FDM’lerin ısıl iletkenliğini arttırmak 
amacıyla başvurulan yöntemlerden biri nanopartikül 
eklenmesidir. Belli oranlarda nanopartikül eklenerek 
oluşturulan yeni nanokompozit FDM’ler üzerine son 
yıllarda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Organik 
bir FDM içerisine nanopartiküller katkılanarak ısıl 
iletkenliğin iyileştirilmesinin araştırıldığı bir çalışmada 
kullanılan nanopartiküllerın tip, boyut ve şeklinin, termal 
özellikler (ısıl iletkenlik, gizli ısılar, erime/katılaşma 
sıcaklıkları) üzerindeki etkisi sistematik olarak 
incelenmiştir. Karbon tabanlı nanopartikül katkılanan 
organik FDM’lerin ısıl iletkenliklerinde görülen 
iyileşmenin metal tabanlı nanopartikül katkılanan 
FDM’lere göre önemli derecede daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir [12].  
Güneş enerjisi ısıl sistemleri, ısıl depolama ve 
termoelektrik uygulamalarında kullanılmak üzere 
parafine CuO nanopartikül eklenerek bir nanoakışkan 

FDM’nin hazırlandığı çalışmada FDM’lerin ışığı absorbe 
edebilme özelliğini artırarak güneş enerjisi ısıl 
uygulama kapasitesini büyük ölçüde geliştirebileceği 
belirlenmiştir. CuO katkılı parafinin saf parafine göre 
hem ısıl depolama hem de termoelektrik deneylerinde 
çok daha iyi sonuçlar verdiği ifade edilmiştir. Ayrıca 
CuO katkılı parafin kompozit FDM’nin bir diğer özelliği 
ise güneş simülatörü kapatıldığında voltaj çıkışının 
devam etmesini sağlamasıdır. Çalışmanın sonucunda 
çok düşük bir kütle CuO nanopartikül 
konsantrasyonunun eklenmesi ile, nanokompozit 
FDM’lerin güçlü güneş enerjisi absorbe edebilme 
kabiliyetine sahip olabileceği ve verimli güneş enerjisi 
ve güneş enerjisi termoelektrik enerji dönüşümü ve 
depolanmasının gerçekleştirilmesine katkıda 
bulunabileceği belirlenmiştir [13].Grafit nanolif eklenen 
parafinin termal enerji depolama (TED) özelliklerinin 
deneysel olarak incelendiği çalışmada, en boy oranının 
ve güç yoğunluğunun, FDM’nin ısıl depolaması ve 
katılaşma süresi üzerindeki etkisi deneysel olarak 
incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda FDM’lere grafit 
nanolif eklemenin TED kapasitesini arttırdığı ve parafin 
bazlı FDM’lerin katılaşması için etkili bir yöntem olduğu 
görülmüştür [14]. FDM olarak n-oktadekan(parafin) ve 
kütlece %0, %5 ve %10 nanopartikül (Al203) kullanılan 
başka bir çalışmada, 25x25 mm boyutlarında 60 mm 
uzunluğunda yalıtımlı bir depo deneysel amaçlı 
kullanılmıştır [15]. Yoğunluk, dinamik viskozite ve 
termal iletkenlik gibi termofiziksel özellikleri deneysel 
olarak incelenen benzer bir çalışmada nanopartikül 
eklenen parafin emülsiyonları için ölçülen ısıl iletkenlik 
ve dinamik viskozite değerlerinin, sıcaklığa bağlı olarak, 
saf parafin ile karşılaştırıldığında nanopartiküllerin kütle 
fraksiyonu ile doğrusal olmayan bir artış gösterdiği 
belirlenmiştir [16]. CuO katkılı parafin nanokompozitin 
güneş enerjili su ısıtıcıda gece boyunca performansının 
araştırıldığı bir diğer çalışmada %0.25, %0.50, %0.75 
ve % 1.00 oranlarında nanopartikül CuO kullanılmıştır. 
Çalışma sonucunda CuO katkılı parafinin suyun çıkış 
sıcaklığının düşmesine neden olduğu ve ısı emme 
kapasitesini daha uzun süre azalttığı 
gözlemlendiğinden gece kullanımında uygun olmadığı 
ifade edilmiştir [17]. Bu sonuçlar parafin bazlı nano-
PCM'nin mükemmel bir termal enerji deposu olduğunu 
göstermiştir.  
 
Bu çalışmanın amacı gizli ısı depolamada kullanılan 
FDM’lerin ısıl özelliklerinin geliştirilmesi için 
nanopartikül kullanımının araştırılmasıdır. FDM olarak 
parafinin kullanıldığı çalışmada nanopartikül olarak 
CuO kullanılmıştır. 
 

2. Materyal ve Metod 
 
FDM’lerin ısıl iletkenliğini arttırmak amacıyla için 
kullanılan birçok nanopartikül vardır. Bu çalışmada CuO 
nanopartikülü parafinde %1, %2.5 ve %5 oranlarında 
ultrasonik karıştırıcı ile eklenerek ısıl özellikler 
incelenmiştir. Nanopartiküllerin FDM’ler ile homojen bir 
karışım oluşturması için literatürde yaygın olan 
ultrasonik karıştırma yöntemi kullanılmıştır [18,19].  
 
Nanopartikül olarak kullanılan CuO, 38 nm boyutunda 
olup %99.99 saflık değerine sahiptir. Nanopartikülü 
karışım işleminde kullanmadan önce oda sıcaklığında 
katı halde olan parafin, erime sıcaklığının üzerinde olan 
bir ısı ile ısıtılmış ve sıvı hale gelmesi sağlanmıştır. Sıvı 
hale gelen parafine sırası ile ağırlıkça %1, %2.5 ve %5 
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oranlarında CuO nanopartikül eklenmiş ve 750 watt ve 
20 kHz çalışma aralığına sahip ultrasonik karıştırıcıda 
%50 genlik değerinde 40 dakika boyunca 
karıştırılmıştır. Karıştırma süresi boyunca parafinin katı 
hale geçmemesi için sıcaklığının erime noktasının 
altına düşmemesi gerekmektedir. Bunun için Şekil 1.’de 
gösterilen ultrasonik karıştırıcıda herhangi bir aç-kapa 
ayarı yapılmamış ve probun kendi yaydığı ısı ile 
sıcaklık 80-90 °C aralığında sabit tutulmuştur. 
Ultrasonik karıştırma işleminden sonra homojen olarak 
hazırlanan karışım uygun kaplara alınarak oda 
sıcaklığında bekletilmiş ve karışımın katı hale gelmesi 
sağlanmıştır.  
 

 
 

Şekil 1. Ultrasonik karıştırıcı 
 

Ultrasonik karıştırıcı kullanılarak hazırlanan %1, %2.5 
ve %5 oranlarında CuO nanopartikül katkılı parafin 
numuneleri Şekil 2.’de gösterilmektedir. Deneysel 

çalışmada kullanılan parafinin gizli ısı değeri 225 
(kj/kg), ısıl İletkenliği 0.35 (W/mK) ve yoğunluğu 850 
(kg/m

3
)’dır.  

 

Şekil 2. %1, %2.5 ve %5 oranlarında CuO nanopartikül 
katkılı parafin numuneleri 

 
CuO nanopartikül katkılı parafin numunelerinin; şarj ve 
deşarj durumlarını incelemek için bir deney düzeneği 
kurulmuştur. Şekil 3.’te deneysel sistemin şematik 
resmi ve sıcaklık ölçüm noktaları verilmiştir. %0, %1, 
%2.5 ve %5 oranlarında CuO nanopartikül katkılı 
parafin numuneleri için sabit hızda deneyler 
tekrarlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       
 

 
Şekil 3. Deneysel çalışmada kullanılan sistemin şematik resmi ve sıcaklık ölçüm noktaları 

 

3. Araştırma Sonuçları 
 
Şekil 4’te saf parafin ve %1, %2.5 ve %5 oranlarında 
CuO nanopartikül katkılı parafin numunelerinin şarj ve 
deşarj durumları gösterilmiştir. Şekilden çıkış 

sıcaklığının sabit olması verilen ısının depolandığını 
göstermektedir. Üç farklı numunenin karşılaştırılması 
Şekil 5.’te verilmiştir. Şekilden katkı oranı artıkça şarj 
durumunda zamanla sıcaklığında artığı ve en yüksek 
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sıcaklık artışının %5 Cuo katkılı parafinde olduğu 
gözlenmiştir. 

 

  
  

 
Şekil 4. Saf parafin ve %1, %2.5, %5 CuO katkılı parafin şarj ve deşarj durumları  

 

 
Şekil 5. %1, %2.5 ve%5 CuO katkılı parafinin karşılaştırılması  

 

4. Sonuç 
 
FDM’ler arasında kullanımı en yaygın olan 
maddelerden biri parafindir. Ancak parafinin ısıl 
iletkenliğinin düşük olması nedeniyle erime-donma 
(şarj-deşarj) işlemleri esnasında ısı transfer hızı da 
düşük olmaktadır.  Bu çalışmada ısıl iletimi artırma 
yöntemlerinden biri olan parafine nanopartikül ekleme 
araştırılmıştır. Bu amaçla %1, %2.5 ve %5 oranlarında 
CuO nanopartikülün ultrasonik karıştırıcı kullanılarak 
eklendiği parafinin ısıl depolaması incelenmiştir. 
Çalışma sonucunda CuO nanopartikül katkısının, 
parafin iletkenliğini artırarak ısı transfer hızını yükselttiği 
gözlemlenmiştir. Bununla beraber numunelerin erime 
sıcaklıkları arasında belirgin bir değişiklik görülmemiştir. 
Erime süreleri karşılaştırıldığında ise %5 CuO katkılı 
parafinin diğer numunelerden daha kısa sürede eridiği 

görülmektedir. %5 CuO katkılı parafinin şarj ve deşarj 
durumunda diğer numunelerden daha yüksek bir 
performans gösterdiği belirlenmiştir. Depolama 
hacminin yapısı, kullanılan kapsülleme elemanı ve 
geometrisi ısıl depolama sisteminin performansında 
etkili olduğu için ayrı incelenmesi gerekir.  
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Abstract 
In this study, ionic liquid mediated silica aerogels 
synthezied with sol-gel process to be potentially used 
as nanofillers in several polymer matrices. 1-Methyl-3-
octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-
methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and 
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate were 
selected as ionic liquids in sol gel process. Different 
characterization such zeta potential anaylsis to idenfy 
the dispersion behaviour of the particles in any 
suspension, FTIR analysis to investigate the chemical 
composition within the samples and SEM analysis to 
observe the microstructual pattern of the final products 
were conducted. In conclusion, silica aerogels 
containing 1-Butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoro-
methylsulfonyl)imide in various amounts obtained with 
superior porous characteristics with high zeta potential. 
Owing to its well-defined porous network and superior 
surface charge characteristics, it can be suggested to 
use these aerogels for nanocomposite applications to 
enhance the mechanical performance of the 
composites.   
 
Keywords: silica aerogel, ionic liquid, sol-gel method, 

nanofiller, zeta potential. 
 

1. Introduction 
 
Polymer nanocomposites are materials in which 
nanoscaled fillers are dispersed in a polymer matrix. 
They become crucial candidates in composite 
production as they bring about superior characteristics 
such as increased modulus and strength, toughness, 
thermal endurance, flame residence, liquid and gas 
barrier properties, improved solvent and abrasion 
resistance, reduced shrinkage and residual loss, and 
altered electrical and optical properties comparing with 
the conventionally filed alternatives [1–5]. 
 
In the composite production natural and synthetic clays, 
nanostructured silica, nano-ceramics, nano-calcium 
carbonates, and carbon nanotubes (CNT) are widely 
used type of fillers. However, in the recent researches 
primary target has become to satisfy a weight reduction 
for energy and materials saving purposes. For this 
reason, introducing porous fillers as reinforcing agents 
into the polymer matrix offers a novel alternative in the 
nanocomposite production applications. Since a well-
defined porous network can easily trap polymer chains 
and consequently, higher interaction between polymer 
and the filler can be obtained [6]. 
 
Silica aerogels are meso-porous solid-state materials 
with extraordinary properties such as very low density, 

highly open pores, and high surface area. Due to their 
outstanding characteristics, silica aerogels 
commercially used in several applications as thermal 
and acoustic insulators, catalysts, super capacitors, 
Cerenkov detector or absorbers [7]. On the other hand, 
incorporation of silica aerogels in lightweight 
nanocomposite production as a filler became an 
attractive approach in enhancing the mechanical and 
thermal properties of the polymer composites [8,9]. 
The aerogel composed of a three-dimensional (3D) 
solid network with a large number of air-filled pores in 
the form of highly cross-linked structures [10,11]. 
Therefore, the aerogel is comparable to the 
mesostructured fillers and can be considered as the 
reinforcing agent for polymer nanocomposites. The 
aerogels may smooth the path to stimulate the effective 
fabrication of the multifunctional nanocomposite 
materials.  
 
Silica aerogels are synthesized with traditional sol-gel 
method. Preparation of sol, aging of the gel and drying 
are the three main steps of the sol-gel chemistry. Sol is 
the name of the colloidal solution consisting of a silica 
precursor, water, a proper co-solvent. The hydrolysis 
and condensation reactions begin with the addition of 
the suitable acid and/or base catalysis to the sol. 
Gelation of the sol starts as the polymeric structures 
becomes distinct within the solution and three-
dimensional network occurs. After that, some aging 
period should be applied to the wet gels to strengthen 
the structural gel network. Drying is the third and the 
most significant step in obtaining three-dimensional 
mesoporous final product. Physical and morphological 
structure of the silica aerogels mainly depend on the 
pathway followed during drying periods. In addition to 
the chosen drying method, selection of the sol 
components such as silica precursors and solvents are 
also extremely important in the sol-gel reactions.  
 
To be used as fillers, silica aerogels must have the 
desired surface characteristics to ensure a 
homogenous dispersion in the polymer matrix. For this 
reason, it is necessary to include some agents during 
the sol-gel process to increase the surface charge of 
the silicas. Since ionic liquids have wide 
electrochemical window, it can be assumed that these 
liquids can increase the surface charge of the aerogels. 
Using ionic liquids as an alternative solvent in sol gel 
stages can be intriguing approach for this purpose.  
Ionic liquids are organic salts with very low vapor 
pressure over a large temperature range (-96 to 400 
°C), therefore they do not evaporate during long aging 
periods [12]. Hence, using ionic liquids in the sol-gel 
process may yield a well-ordered pore structure and a 
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stable gel network. Ionic liquids are simply composed of 
a large organic cation group such as ammonium, 
phosphonium, pyridinium, imidazolium, etc. and 
inorganic/organic anion group. Due to their wide range 
of cation-anion combinations, ionic liquids can be 
produced with tunable electrolytic properties and 
applied in diverse applications [13]. 
 
Ionic liquids also have an important role in the 
functionalization of silica aerogels for target depended 
applications. Immobilization of ionic liquids can entirely 
alter both physicochemical and the electrochemical 
properties of the silica aerogels and therefore they can 
yield brand new surface charge characteristics to the 
neat silica aerogels. Choosing different anion-cation 
pairs with different viscosity and ionic mobility can open 
infinite possibilities to functionalization of the silica gel 
surface and may smooth the path to stimulate the 
effective production of the multifunctional silica-aerogel 
based nanocomposite materials. 
 
In this study, ionic liquid embedded silica aerogels are 
produced via sol-gel method to be used as nano-fillers 
in several composite applications. Three different ionic 
liquids (IL) with different anion-cation pairs were 
included in the sol-gel reactions as solvents. Moreover, 
effect of the ionic liquids amount in silica aerogels on 
the final physicochemical, textural and surface 
characteristics were also investigated. 

 
2. Experimental Procedure 
 
2.1. Materials 
 

Tetraethyl orthosilicate (TEOS, 98%), 3-aminopropyl-
triethoxysilane (APTES) purchased from Sigma Aldrich 
were selected as silica precursors. Ethanol and water 
were used as classical solvents and were supplied from 
Sigma Aldrich. 1-Methyl-3-octylimidazolium 
tetrafluoroborate (OMIMBF4, >97%,OB), 1-Butyl-3-
methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide 
(BMIMTF2N, >98%, BT) and 1-Butyl-3-
methylimidazolium tetrafluoroborate (BMIMBF4, 97%, 
BB) were selected as ionic liquids and provided from 
the Sigma Aldrich. HCl was included in sol-gel process 
as catalyst. Carbon dioxide (CO2) with purity 99.95% 
used during the SCD step as supercritical fluid and was 
supplied by HABAŞ A.Ş, Turkey. 

 
2.2. Methods 
 

Silica aerogels were synthesized by following two-step 
sol-gel method. Firstly, a solution called Sol A was 
prepared by mixing TEOS: EtOH: H2O with a molar 
ratio of 1:17.9:5.2 in a magnetic stirrer for 90 min. Ionic 
liquids were also included into sol A at the beginning of 
the procedure and the molar ratio of the ionic liquid to 
the TEOS were varied as 0.02, 0.04, 0.08. pH of the 
solution was set at 3 to let the hydrolysis reactions of 
the silica precursors proceed in an accelerated manner. 
On the other hand, Sol B was prepared by mixing 
APTES and EtOH with a molar ratio of 0.143:17.9 in a 
magnetic stirrer for 30 min. After these periods, both 
solutions were kept in an ice-bath for further 
continuation of the hydrolysis reactions at -15°C for 3.5 
hours.  Then, Sol A and Sol B were combined, and 
solutions are stirred 5 more minutes. After that, the 
solution was placed in the mold and gelation completed 

within 3 minutes. 2 days of aging period applied to each 
sample to strengthen the solid skeleton and after the 
aging period, samples were placed in an EtOH solution 
for 4 days to exchange the solvents. At the last step, all 
samples were subjected to supercritical drying for 3.5 
hours.  
Sol-gel steps followed during this study was outlined in 
Figure 1. The mole numbers of the sol components are 
listed in Table 1.   

 
Figure 1.Two-step sol gel method followed during the 
study. 
Table 1. Molar ratios of the components in the samples 
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2.3 Characterizations 
 

Bulk densities of the silica aerogel powders after drying 
were obtained directly from their mass to volume ratio. 
The porosity of the samples was calculated using the 
formula below: 
 

  (1) 

 

where  is the bulk density of aerogel and ρ_s is the 

skeleton density of the silica aerogels, generally the 

value of  is taken as 2.2 g/cm
3 
[14]. 

 
Particle size analysis was conducted to characterize 
the distribution of sizes of particles in silica aerogels. It 
is important to determine the behavior of the silica 
aerogel particles in different polymeric matrices since 
they can affect the appearance, stability and the 
performance of the final nanocomposite. The analyses 
were carried out by using laser diffraction particle size 
analyzer (Zeta sizer Nano ZS 90) as it can measures 
over nanometer to millimeter particle size ranges. 
 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 
(PERKIN ELMER, Spectrum 100, ABD) analysis was 
performed between the wave number ranges of 500 to 
4000 cm−1 to identify various chemical bonding such 
as related with both silica network and ionic liquids in 
the structure.  
 
Zeta potential analysis also carried out to observe the 
dispersion behavior of silica aerogel particles and the 
stability of the colloidal suspensions of silica aerogel 
nanoparticles. For this purpose, by using Zeta sizer 
Nano ZS 90, the zeta potentials of the silica aerogels 
dispersed in water were measured.  
 
The morphology and the microstructure of silica 
aerogels were revealed by using Scanning Electron 
Microscope (SEM) (PHILIPS, XL 30S FEG) with 
magnification rate of 50000 and 100000. 
 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Surface Charge Characteristics and Particle 
Size Distribution (PSD) 

 
Zeta potential analysis was carried out to reveal the 
surface charge characteristics of the different silica 
ionogels.  
Each ionogel carries an electrical charge which 
produces a force of mutual electrostatic repulsion 
between adjacent particles in a suspension. If charge is 
high enough, the colloids will remain discrete and easily 
dispersed in the suspension. Decreasing charges, 
however, has the opposite effect so that the colloids will 
tend to agglomarate and settle out of suspension. 
 
Zeta potential, in this respect, can be regarded as the 
most important critera about the stability of the collodial 
dispersion of these silica ionogel powders in any 
suspension. The absolute value of the zeta potential is 
a good indicator about the degree of electrostatic 
repulsion between adjacent, similarly charged particles 
in dispersion. Therefore, colloids with high zeta 
potential refers to electrically stabilized particles 

whereas the colloids with low zeta potentials more likely 
to coagulate or flocculate.  
 
Table 2. Zeta potential and avarage particle diameters 

of the samples 

Sample ID 
Zeta Potential 

(mV) 
Average Particle 
Diameter (nm) 

No-IL -4.67 - 

SG-BT 0.063 -7.37 145.5 

SG-BT 0.125 -21.3 138.3 

SG-BT 0.250 -15.3 12.44 

SG-BB 0.063 -21.6 99.42 

SG-BB 0.125 -4.75 - 

SG-BB 0.250 -6.88 1853 

SG-OB 0.063 1.26 964 

SG-OB 0.125 -8.84 - 

SG-OB 0.250 1.89 5154 

 
 
Table 2 shows the zeta potential results and avarage 
particle diameters of the silica ionogels dispersed in 
polar solvent (water). Generally, values higher than 20 
mV in zeta potential indicate a homogeneous 
dispersion. Results have shown that the sample 
containing BMIMTF2N as ionic liquid in it, has the 
highest zeta potential values in any content (SG-BT-
0.063, SG-BT-0.125, SG-BT-0.25). Also, SG-BB-0.063 
has a high value of zeta potential (Figure 2-5). The 
other ionogels however, has lower zeta potential 
values. 

 

 
 

Figure 2. Zeta potential of SG-BT-0.063 
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Figure 3. Zeta potential of SG-BT-0.125 

 
 

 
 

Figure 4. Zeta potential of SG-BT-0.250 

 
 

 
 

Figure 5. Zeta potential of SG-BT-0.063 

 
 
 
Results of the zeta potential analysis has also proven 
by the particle size distribution analysis (Figure 6-9). 
Samples with high zeta potential tend to disperse as 
small colloids and yield a homogenous dispersion in 
suspension in nano-scale whereas the other samples 
tend to agglomarate as small clusters and caused a 
non-homogenous dispersion and agglomeration. As 
shown in Figure 6-8, for the silica ionogels which 
contains BMIMTFN as ionic liquid, particles of the 
samples are in nano-scale range. 

 
Figure 6. PSD curves of SG-BT-0.063 

 

 
Figure 7. PSD curves of SG-BT-0.125 

 

 
 

Figure 8. PSD curves of SG-BT-0.250 

 
 
 

 
Figure 9. PSD curves of SG-BB-0.063 

 
PSD curve showed that, for SG-BT-0.063, SG-BT-
0.125, SG-BT-0.25, the mean particle diameter 
corresponds to 145.5, 138.3, 12.44 nm. SG-BB-0.063 
also has the mean particle diameter as 99 nm. 
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In the light of these outcomes, the one can say that the 
samples SG-BT-0.063, SG-BT-0.125, SG-BT-0.25 and 
SG-BB-0.063 can be considered as a potential 
candidate for the nanocomposite applications.  
 
3.1. FTIR Results 

 
FTIR analysis was conducted to reveal related 
chemical bonding in silica ionogel synthesis. 
 

 
Figure 10. FTIR Spectrum of prepared silica aerogels. 

 
The absorption peaks around 1080 cm-1 may be 
attributed to Si-O-Si bonding confirming the 
development of the silica network. It is obvious that 
intensity of the Si-O-Si vibrations increases prominently 
in the samples SG-BB-0.25 and SG-BT-0.25. Hence, it 
can be affirmed that BMIMTF2N and BMIMBF4 are well 
incorporated into the structure of silica aerogels and 
can improve network formation.   
 
 
3.2. SEM Results  

 
SEM analysis were conducted to identify the final 
morphology of the silica ionogels with high zeta 
potential.  
 

        
Figure 11.  SEM images of BB-0.063, BT-0.063, BT-

0.125 and BT-0.25, respectively.  
 
SEM results have shown that as the molar ratio of the 
ionic liquid in the ionogels increased from 0.063 to 0.25 
pores became larger and the distribution of the pores 
became less homogenous. On the other hand, the 
samples SG-BT-0.063 and SG-BB-0.063 exhibited a 
well-developed pore network which contains mostly 
micro and meso pores and a ligher structure which may 
promote their applications as nanofillers.  

 

4. Conclusion 
In this study, a compresenhive investigation was 
conducted about the synthesis of ionic liquid mediated 

silica aerogels to be used as nanofillers in polymer 
matrices. For homogenous dispersion of the colloidal 
silica particles in any suspension, the surface charge 
characteristics of the aerogels is very important. To 
ensure a homogenous distribution by altering the 
surface charges of the silica aerogel powders, ionic 
liquids were included into sol-gel process. By selecting 
various ionic liquids in different amounts, the silica 
aerogels were produced with two-step sol gel method 
and their electrochemical properties, morphologies and 
distribution of the particle sizes were revealed by 
several anaylsis. The results have shown that, silica 
aerogel containing 1-Butyl-3-methylimidazolium 
bis(trifluoromethylsulfonyl)imide as ionic liquid has 
resulted in high zeta potential and distribution of their 
particles were all in in nano-scale range. They also 
have a well-defined porous network. Thus, it can be 
selected as proper nanofiller for several potential 
composite application.  
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Abstract 

Silica aerogels are porous materials with low density, 
high specific surface area, high porosity, low thermal 
conductivity and ultra-low di-electric constant [1–3]. 
Due to their outstanding properties, aerogels have 
become a promising candidate in a wide range of 
applications such as thermal and acoustic insulation, 
drug delivery systems, absorption, or space 
applications [3–8]. The silica aerogels are mainly 
synthesized with traditional sol-gel method and they 
can be produced in various forms (i.e. powders, 
granular, or monolithic) by changing the synthesis 
conditions. pH value of the solutions in sol-gel reactions 
are one the most important process parameter affecting 
the both physical and morphological properties of the 
aerogels.  

In this study, silica aerogels were produced by two-step 
sol-gel method. Tetraethyl orthosilicate (TEOS) used as 
a silica source. (3-aminopropyl) triethoxysilane 
(APTES) acted as both base catalyst and a silica co-
precursor. The quantity of sol precursors kept constant 
through the experiments and the ambient pH was 
chosen as process parameter.  As a result of the 
experimental studies, the optimum pH values of the 
monolithic aerogel samples were obtained when the 
hydrolysis pH was 3 and the condensation pH was 10. 
When FTIR and SEM analyses and the density 
determination of produced aerogels were performed, it 
was observed that this sample had also well defined 
porous structure with homogenous pore distribution, a 
stable monolithic form and lighweight form. 

Keywords: silica aerogel, sol-gel reactions, pH effect, 

monolithic structure. 

1. Introduction

Silica aerogels are nano-structured materials with high 
porosity, high surface area, low thermal conductivity, 
very low density and very low dielectric constant [9,10]. 
Since they can be synthesized from the materials found 
in nature easily, with the developing science and 
technology these materials are commonly used in 
today's industry. Silica aerogels are used mainly as 
thermal and acoustic insulation material, extractor in 
chemical industry, catalyst carrier, adsorbent in 
separation processes, sensor in electronic industry, 
carrier material in pharmaceutical and agriculture, or as 
filler material in composite production [9,11] . Sol-gel 
method is generally used in silica aerogel production 
due to its easy application in laboratory conditions. In 
this method, hydrolysis and condensation reactions of a 
silica precursor occur simultaneously in the presence of 
acid and/or base catalyst. The sol- gel method 
generally involves three main steps; preparing the sol, 
forming the gel, aging and drying the gel (Figure 1). 

Figure 1. Schematic presentation of Sol-gel process 

Process parameters such as the type and amount of 
the sol components, especially the pH of the 
environment, affects the physical and morphological 
structure of the final product. Changing of these 
parameters allows the synthesis of aerogels in powder, 
granular or monolithic form. 
When the sol is converted into a gel, the general 
variation of the hydrolysis and condensation reaction 
rates according to pH of the solution is shown in Figure 
2. According to Figure 2, the selected pH values can
change the rates of these reactions and accelerating or 
decelerating rate of these reactions completely change 
the reaction kinetics and finally alter the both physical 
and morphological structure of the final product. 

Figure 2. Hydrolysis and condensation reaction rates related
with pH. 

In this study, the effect of pH on the final physical and 
morphological properties of silica aerogels are 
comprehensively investigated. pH of the solutions was 
varied either in hydrolysis or condensation reactions as 
two parts.  In the first part of the study, three samples 
prepared by changing the pH of the only hydrolysis 
reaction as 3, 4 and 5 with the constant condensation 
pH and decided the optimum hydrolysis pH yielding a 
monolithic crack-free structure. In the second part of 
the study, at the optimum hydrolysis pH value, 
condensation reaction pH was varied as 8,9,10 and 
final physical and chemical form of the aerogels were 
analyzed to determine optimum condensation reaction 
as well.  
Best combination of reaction pH was determined via 
density and porosity analyses and with SEM images.  
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2. Materials and Method 
 
2.1. Materials 
 

Silica aerogels were prepared by two-step sol–gel 
processes followed by ambient pressure drying. 
Tetraethylorthosilicate (TEOS, 98%), 3-aminopropyl-
triethoxysilane (APTES) used as silica precursors were 
purchased from Sigma Aldrich. Ethanol (EtOH) and n-
Hexane were used as solvents; HCl were involved in 
sol-gel process as catalyst. 1-ethyl-3-
methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide 
(EMIMTF2N) as imidazolium based ionic liquid (IL, 
98%) was supplied from Sigma Aldrich and selected as 
target specific agent to give the final product a crack-
free monolithic structure. 

 
2.2. Preparation of silica aerogel 

 
The silica aerogels were prepared by following two-step 
sol-gel process (Figure 3). This process consists of 
three main parts called sol preparation and gelation, 
aging of the gel and drying.  
 

 

 
Figure 3. Two step sol gel method.  

 

 
During the sol preparation, TEOS and IL were 
hydrolyzed with EtOH by using 0.01 M HCl for 30 min. 
The sol component consists of TEOS: APTES: IL: H2O: 
EtOH with the molar ratios of 
1:0.141:0.016:5.167:35.67. pH values were adjusted 
using HCl which can change the rate of the hydrolysis 
reaction. In the first step of this study, the hydrolysis pH 
value of Sol A was adjusted at 3, 4 and 5 in Solution A, 
while pH of the Solution B was kept constant at 7. 
Hydrolysis and condensation reactions of silica 
precursors take place as follows:  
 
Hydrolysis reaction of TEOS: 

  
 
Hydrolysis reaction of APTES: 

 
 
 
The silanol groups formed as a result of hydrolysis 
reactions attack each other to form covalent bonds 
which is called condensation reaction. After the 
condensation reaction the solution transform from liquid 
to gel form and ended up with 3-dimensional network 
structure. The gelation rate of the sample is directly 
dependent on the kinetics of condensation reaction. In 
the second part of the study, while the pH of the 
condensation reactions was adjusted to 8, 9 and 10 by 
keeping pH value of the hydrolysis reactions constant. 
 
Condensation reaction:  

 
 
After gelation was fully completed, the silica aerogels 
were exposed to an aging period of 24 h was applied in 
a polypropylene cylindrical mold for further continuation 
of the condensation reactions. Afterward, silica 
aerogels subjected to ambient pressure drying for 48 
days.  
 
2.3 Characterizations 
 

Bulk densities of dried gels were determined via 
pycnometer. The percentages of porosity of the 
samples were estimated according to equation given 
below (Eq. 1): 
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 %Porosity = (1-(ρ/2.1)x100   (1) 
 
Where ρ is the bulk density of synthesized silica 
aerogel and 2.1 g/cm

3
 is the density of solid skeleton 

[12]. 
The morphological characterizations of the prepared 
silica aerogels were evaluated by using Scanning 
Electron Microscope (SEM) (PHILIPS, XL 30S FEG) 
with a magnification rate of 10000. Fourier Transform 
Infrared Spectroscopy (FTIR) (PERKIN ELMER, 
Spectrum 100, ABD) analysis was performed between 
the wave number ranges of 500 to 4000 cm

−1
. 

 

3. Results and Discussion 
 
3.1. Physical Characterization of Aerogels 
 

In this study, an investigation about the effect of 
hydrolysis and condensation pH of the sol in the 
preparation of silica aerogel to obtain a crack-free and 
monolithic form was conducted.  
The studies conducted in two parts. Visual observations 
and the density of the resulted material became our 
preliminary criteria to decide the optimum pH for 
hydrolysis.  In the first part, three gels hydrolyzed under 
the different environment with different pH and the 
monolithic structure only achieved with the one has the 
hydrolysis pH of 3. When the hydrolysis pH increased 
to 4 or 5, samples are obtained in powder form as seen 
in Figure 4.  
 

SAMPLE ID 

SG-pH 3/7 SG-pH 4/7 SG-pH 5/7 

 

 
Figure 4. Visual observations of prepared aerogels 

(top: at gelation steps, bottom: at solvent extraction 
step)  
 
The hydrolysis mechanisms involve first a nucleophilic 
attack of oxygen lone pairs of the H2O molecule on the 
Si atoms. Because of the polarized Si–O bonds, the 
silicon atoms hold a partial positive electronic charge 
d+, which in turn determines the kinetics of the 
nucleophilic attack and hence of the overall hydrolysis 
reaction. In alkoxides, the Si atoms carry a relatively 
moderate partial positive charge. As a result, the global 
gelation kinetics of Si(OC2H5)4 alkoxides is very slow, 
unless the hydrolysis and condensation steps of Si are 
catalyzed either by bases that carry strong negative 
charges or by acids in which case the reaction 
mechanism changes completely. 
 
In practice, the relative magnitudes of the hydrolysis 
and condensation rates are sufficiently slow to permit a 
relatively independent control. Overall, silica gels with a 
texture closer to that of polymeric gels derived from 
organic chemistry are obtained if the hydrolysis rate is 
faster than the condensation one. This was the case 
under acidic catalysis in our study (SG-pH3/7). When 
the hydrolysis conditions became more acidic, 

hydrolysis became predominant reaction and bonds 
polymerized as long silica chains as in organic 
chemistry. Therefore, more stable silica gel network 
was constructed at the pH value of 3. On the other 
hand, when the pH of the hydrolysis and condensation 
reaction are getting closer as in the case of SG-pH 4/7 
and SG-pH5/7, reactions can not be dominated by 
other reaction and it leads shorter silica chain length. 
Also, due to the remained carboxyl groups in the 
structure, silica groups cannot be completely bonded 
with each other and thus, silica network obtained in less 
stable form with increasing pH of the hydrolysis. 
 
For these reasons, the second part of the study was 
conducted by adjusting the pH of the hydrolysis 
reaction 3 and the pH of the condensation reactions 
was varied from 8 to 10 by addition of 0.1 M base 
catalysts (NH4OH). The same procedure was followed 
during synthesis and after drying in ambient condition, 
only one sample (SG-pH3/10) exhibited a high degree 
of monolithicity. At this condensation pH (pH=10) 
proton acceptors, i.e., bases accelerated the 
condensation reactions more than hydrolysis step, 
which then favors the formation of denser colloidal 
silica particles and colloidal gels (SG-pH3/10). 
 

SAMPLE ID 

SG-pH 3/8 SG-pH 3/9 SG-pH 3/10 

 

 
Figure 5. Visual observations of prepared aerogels 

(top: at gelation steps, bottom: at solvent extraction 
step) 
 
The density and porosity for the all samples are shown 
in Table 1.  
 
Table 1. Physical properties of the all samples. 

Run ID 
Density 
(g/cm

3
) 

Porosity 
(%) 

Run 1 

SG- pH 3/7 0.32 73.3 

SG- pH 4/7 0.29 75.8 

SG- pH 5/7 0.27 77.5 

Run 2 

SG- pH 3/8 0.31 74.1 

SG- pH 3/9 0.24 80..0 

SG- pH 3/10 0.35 70.8 

 
The density of each sample was measured by 
pycnometer and the percentage porosity were 
determined. When the pH hydrolysis was 3 and 
condensation pH was 10, the density value was 
measured as 0.35 g/cm

3
 and the porosity value was 

determined as 70.8 percent. This outcome probably 
resulted from the monolithic form of the aerogel.   
 
3.2. Chemical Characterization 

FTIR analysis was performed to determine chemical 
structures of aerogels and the FTIR spectrums are 
shown in Figure 5.  

a 

b 

a 

b 
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Figure 6. FTIR spectrum of prepared aerogels at the 

pH of 3, 4 and 5. 
 
The values corresponding to peaks near 1080 cm

-1
 can 

be attributed to Si-O-Si bonding in the chemical 
structure of aerogels and indicates the how well the 
silica network is established.  As shown in Figure 6, the 
strength of Si-O-Si bonds decreased as pH increased. 
Thus, the strongest Si-O-Si bond was obtained at a pH 
of 3. This indicates that the perfect hydrolysis was 
achieved at the pH value of 3.  
 

 
Figure 7. FTIR spectrum of prepared aerogels at the 

pH of 8, 9 and 10. 
 
Figure 7 represents the FTIR results of silica aerogels 
in which the condensation reactions occurs at the pH of 
8, 9 and 10. Results have shown that as the pH 
increased, the condensation reaction accelerated and 
the intensity of the Si-O-Si bonding also increased.  
 
3.3. Gelation Behavior 
 

Figure 8 shows the duration of the gelation during the 
preparation of the samples.  
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Figure 8. Gelation time of run1 and run2 

 
It was observed that when the pH of the condensation 
reaction is about 7, it took relatively longer time to 
achieve complete gelation. However, the gelation times 
at pH > 7 were extremely fast; this means that there 

was little time for the system to condensate into a 
perfect, well-distributed structure. At such short gelation 
times, the formation of larger pores also inevitable. 
These larger pores act as scattering centers for light in 
the visible range of the spectrum and promote opacity 
of the final aerogel, too. As shown in Figure 9, the 
sample SG-pH 3/10, which showed rapid gelation, had 
a opaquer appearance than the SG-pH 3/7 which has 
slow gelation. 
 

  
Figure 9. Visual observation of the samples SG-pH3/7 

and SG-pH3/10, respectively.  
 
3.4. SEM Results 

 
Microstructural pattern of the monolithic silica aerogels 
(SG-pH3/7 and SG-pH3/10) was examined via SEM 
analysis. SEM images under 25000 magnification 
confirmed the results about the existence of larger 
pores in SG-pH3/10. Due to the very fast condensation, 
there was broader distribution of the pores in sample 
SG-pH3/10. Both macro and meso-pores appeared in 
the structure as in Figure 10. On the other hand, 
relatively longer times of condensation reaction helped 
the SG-pH3/7 to have more homogenous pore 
distribution and pores are generally in the form of 
meso-pores.  

 

   
Figure 10. SEM Image with 25 000 magnification rate 

of the samples SG-pH3/7 and SG-pH3/10, respectively.  
 

4. Conclusion 
 
In this study, the effect of pH, which is one of the most 
important parameters affecting final properties of 
aerogels, which is of great importance in various fields 
in today's technology, was investigated and it was 
desired to form aerogels in monolithic form. 
For this purpose, various pH values are tried in sol-gel 
processes. In the first part of study the pH of the 
hydrolysis reaction was taken as 3,4 and 5 with the 
constant condensation pH and decided the optimum 
hydrolysis pH. In the second part with the optimum 
hydrolysis pH value, condensation reaction pH was 
selected as 8,9,10 and the aerogels were chracterized 
both to determine the structure of final form and to 
investigate the morphology inside the aerogels.  
To determine the chemical, morphological and physical 
structure of aerogels Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy (FTIR) analysis and SEM analysis were 
performed and density determination was made with 
pycnometer. When the data obtained at the end of the 
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studies were compared, two different silica aerogel 
having hydrolysis/condensation pH as 3/7 and 3/10, 
respectively have preserved their monolithic structure 
after drying. However, the sample inwhich the 
hydrolysis/condensation pH is 3/10, has ended up with 
more developed silica network with superior pore 
distribution. 
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Özet 

Yaşam modellerinde alandan gelen veri genellikle ilerleyen 

sansürlenmiş veri şeklindedir. Dolayısıyla ilerleyen sansürlü 

örneklemlere dayalı parametre tahmini oldukça önemlidir. 

Yukarıdaki problemler göz önünde bulundurulduğunda 

parametre tahmini için sağlam istatistiksel yöntemlerin tercih 

edilmesi daha doğru olacaktır. Bu çalışmada ilerleyen 

sansürlenmiş örneklem durumunda parametre tahmini için 

sağlam tahmin ediciler ele alınmıştır. Weibull dağılımının 

şekil parametresi basit doğrusal regresyon modeli 

kullanılarak tahmin edilmiştir. Tahmin yöntemi olarak En 

Küçük Kareler (EKK) ve sağlam (robust) tahmin yöntemi 

olan M (Huber, Tukey ve Hampel) tahmin edicileri ele 

alınmıştır. Bu tahmin yöntemlerinin etkinlikleri veri setinin 

aykırı değer içerip içermeme durumuna göre simülasyon 

çalışması ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Güvenilirlik, Weibull, Sağlam, Yaşam 

Abstract 

In lifetime models, data from the field is usually in the form 

of progressively censored data. Therefore, parameter 

estimation based on progressively censored samples is very 

important. Considering the above problems, it would be more 

accurate to prefer robust statistical methods for parameter 

estimation. In this study, robust estimators for parameter 

estimation in the case of progressive censored sampling are 

discussed. The shape parameter of the Weibull distribution 

was estimated using a simple linear regression model. The 

estimation method, Least Squares (OLS) and robust 

estimation method M (Huber, Tukey and Hampel) estimators 

are discussed. The activities of these estimation methods 

were compared with the simulation study according to 

whether the data set contains outliers or not. 

Keywords: Reliability, Weibull, Robust, Life 

1. Giriş

Güvenilirlik çalışmaları, ölüm, bozulma, çürüme gibi 

başarısızlık (failure) olarak adlandırılan olayların meydana 

çıkmasına kadar geçen sürenin modellenmesi ile ilgilidir. 

Güvenilirlik analizinde en önemli unsur malzemenin yaşam 

süresidir [1]. Yaşam süresinin dağılımı için literatürde yaygın 

olarak Weibull dağılımı kullanılmaktadır. Weibull dağılımı 

şekil parametresinin aldığı değere göre simetrik, pozitif yada 

negatif çarpık verilerin modellenmesinde esneklik 

sağlamaktadır. Yaşam modellerinin temel kavramlarından 

biri de sansürlemedir. Sansürlenmiş verilerin varlığı, yaşam 

analizini diğer istatistiksel modellerden ayıran en belirgin 

özelliktir. Yaşam modellerinde sansürlenmiş veri durumunda 

parametrik olmayan yaklaşımlar çoğunluktadır. Ancak 

parametrik yöntemler daha güvenilir sonuçlar vermektedir. 

Parametrik yaşam modellerinde tahmin yapmak için tam ve 

sansürlü örneklem için En Çok Olabilirlik tahmin yöntemi 

önerilmiştir. Ayrıca yaşam modellerinde parametre tahmini 

yapılırken bazı önemli durumların göz önünde 

bulundurulması gerekir. Varsayılan dağılım hatalı belirlenmiş 

olabilir. 

Veri setinde aykırı değer bulunması En Çok Olabilirlik veya 

diğer klasik tahmin edicilerin etkinliğini azaltabilir. Tahmin 

edicileri elde ederken kullanılacak nümerik yöntemler yanlış 

köke yakınsayabilir. En önemlisi küçük ve sansürlü örnek 

hacimlerinde En Çok Olabilirlik tahmini etkin olmayabilir. 

Yaşam modellerinde alandan gelen veri genellikle ilerleyen 

sansürlenmiş veri şeklindedir. Dolayısıyla ilerleyen sansürlü 

örneklemlere dayalı parametre tahmini oldukça önemlidir. 

Yukarıdaki problemler göz önünde bulundurulduğunda 

parametre tahmini için sağlam istatistiksel yöntemlerin tercih 

edilmesi daha doğru olacaktır. Bu çalışmada ilerleyen 

sansürlenmiş örneklem durumunda parametre tahmini için 

sağlam tahmin ediciler ele alınmıştır. Weibull dağılımının 

şekil parametresi basit doğrusal regresyon modeli 

kullanılarak tahmin edilmiştir. Tahmin yöntemi olarak En 

Küçük Kareler (EKK) ve sağlam (robust) tahmin yöntemi 

olan M (Huber, Tukey ve Hampel) tahmin edicileri ele 

alınmıştır. Bu tahmin yöntemlerinin etkinlikleri veri setinin 

aykırı değer içerip içermeme durumuna göre simülasyon 

çalışması ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Weibull 

dağılımının şekil parametresinin tahmininde sağlam M 

tahmin edicisinin EKK yönteminden daha etkin olduğu 

görülmüştür. 
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2. Weibull Dağılımı

Güvenilirlik analizi için en yaygın kullanım alanına sahip 

dağılım, Weibull olasılık dağılımıdır. Bu dağılım, bileşen 

ömrünü dalgalı tehlike oranı fonksiyonlarıyla modellemek ve 

çeşitli mühendislik uygulamalarını temsil etmek için 

uygundur. İki parametreli ve üç parametreli Weibull dağılım 

modelleri mevcuttur. Weibull dağılımı sadece şekil ve ölçek 

parametresini içeriyorsa iki parametreli Weibull dağılımı 

olarak adlandırılır. Eğer arıza verileri için bir eşik (threshold) 

değeri söz konusu ise, konum, ölçek ve şekil parametresi 

içeren üç parametreli Weibull dağılımı kullanılmalıdır. 

Weibull dağılımı şekil parametresinin aldığı farklı değerlere 

göre oldukça farklı veri yapılarını modellemede başarılı bir 

dağılımdır. Şekil parametre değeri 1 olduğunda üstel dağılım, 

2 olduğunda Raiyleigh dağılımı, 3.4 olduğunda ise normal 

dağılıma dönüşmektedir. Üç parametreli Weibull dağılımının 

oyf eşitlik (1)’de verilmiştir.  

1t  ( )
; , ,)f (t e






t  
 

,
t   0

 (1) 

Üç parametreli Weibull dağılımının birikimli dağılım 

fonksiyonu, 

; , ,) 1F(t
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,
t   0

 (2) 

biçimindedir [2]. 

2.1. Doğrusal Regresyon Analizi ile Parametre Tahmini 

Literatürde ilerleyen sansürlü örneklem durumunda Weibull 

dağılımının parametrelerini tahmin için sağlam tahmin 

edicilerin önerildiği çalışmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma 

kapsamında ilerleyen sansürlü örnekleme dayalı olarak 

parametre tahmini için sağlam tahmin ediciler önerilmiş ve 

literatürdeki tahmin ediciler ile hata kareler ortalaması 

bakımından karşılaştırılmıştır.  

 Eşitlik 1’de verilen Weibull dağılımından n 

birimlik rassal bir örneklem olsun. Konum parametresi sıfır 

olarak alınsın.  rassal 

örneklem yardımıyla elde edilen sıra istatistiklerini göstersin. 

Weibull dağılımının birikimli dağılım fonksiyonunun iki kez 

logaritması alınarak doğrusallaştırdığımızda; 

(3) 

elde edilir. Burada,  olarak 

alındığında, Eşitlik 3 doğrusal regresyon denklemi biçiminde 

ifade edilebilir [3]. 

     (4) 

Böylelikle doğrusal regresyon modelini kullanarak Weibull 

dağılımının şekil ve ölçek parametreleri tahmin edilebilir. 

Burada önemli olan bir nokta F(x)’in tahminidir. F(x) non 

parametrik tahmini için bir çok yöntem vardır. Herd-Johnson 

tahmin edicisi sansürlü veriler için başarısızlık olasılıklarını 

tahmin etmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 

ilerleyen sansürlü veri için F(x)’in tahmininde Herd Johnson 

tahmin edicisi ele kullanılmıştır. 
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jI
; örneklemdeki 

thj
 arızanın sayısını belirtmektedir. Hem 

başarısızlık hem de sansür oluşumu olay olarak kabul edilir. 

)R̂ ,(f j ; )F̂ ,(f j ’nin tümleyenidir ve ,(0)R̂ 1f 

. 

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi 

En küçük kareler (least squares-EKK) yöntemi, tahmin edilen 

değerler ile gözlemlenen değerler arasındaki sapmaların 

karelerini en aza indirmek için mümkün olduğunca gerçeğe 

uygun bir model kurulması ve bu  modelin parametrelerin 

tahmin edilmesi işlemidir. EKK tahmin edicileri için amaç 

fonksiyonu; 
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şeklinde ifade edilir ve Weibull dağılımının şekil 

parametresinin EKK tahmin edicisi aşağıdaki gibidir [4]. 
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2.3. M Regresyon Yöntemi 

Sağlam regresyon yöntemlerinden biri M tahmin yöntemidir. 

M harfi, maksimum olabilirlik tipi bir tahmin edici olduğunu 

göstermektedir. M regresyonda regresyon katsayıları, 

aşağıdaki amaç fonksiyonunun en aza indirilmesiyle elde 

edilir. 
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Burada, 

 
̂

0.645 0.645

iMAD median e median e


 ve 


; sıfır noktasında sabit bir minimumu olan türevlenebilir

ve simetrik bir fonksiyondur. Amaç fonksiyonu ve ağırlık 

değerleri için çeşitli fonksiyonlar önerilmiştir. En popüler 

olanlardan bazıları Huber, Tukey Bi-square ve Hampel’dir. 

Ancak, hangi metodun seçileceği konusunda standart bir 

kriter yoktur ve bu nedenle seçimi araştırmacıya 
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bırakılmıştır. M-tahmin edicileri iteratif olarak elde 

edilebilen tahmin edicilerdir ve İteratif Yeniden 

Ağırlıklandırılmış En Küçük Kareler yöntemi kullanılarak 

tahmin edilmektedir [5]. 

3. Uygulama

Simülasyon çalışmasında, ilerleyen sansürlü rassal 

örneklemler Weibull dağılımının çeşitli şekil parametreleri 

için üretilmiştir. Güvenilirlik analizinde küçük veri setleri ile 

çalışıldığından örneklem büyüklüğü için, n=20, 30; şekil 

parametresinin gerçek değerleri için c=1, 2,3. 4; sansürleme 

seviyeleri için ise CL= 0.2,0.4, 0.6, 0.8 değerleri ele 

alınmıştır. EKK ve M tahmin edicilerinin Weibull şekil 

parametresini tahmin etmedeki performansları küçük, 

ilerleyen sansürlü veri kümelerinde aykırı değer içeren ve 

içermeyen durumlar gözönünde bulundurularak 

karşılaştırılmıştır. Genelliği bozmamak için simülasyonlarda 

σ değeri 1 olarak alınmıştır. Ele alınan tahmin ediciler 

örneklem hacminin, şekil parametresinin, sansürleme 

oranının ve aykırı değer içerme durumunun tüm 

kombinasyonları için, 100000/n tekrarlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Tüm hesaplamalar MATLAB programı 

kullanılarak yapılmıştır. Monte Carlo simülasyonundan sonra 

tahmin edicilerin performasını değerlendirmek için yan ve 

hata kareler ortalaması ölçütü kullanılmıştır. 
  

(c)  c


Yan( c )  

 

  
2(c ) )

100000 /
HKO c c

n

1 

( 

Elde edilen sonuçlar Çizelge 1-6 da verilmiştir. 

Çizelge 1. c=1 olan Weibull Dağılımının Şekil 

Parametresinin Tahmin Edicilerine İlişkin HKO ve Yan 

Değerleri (Aykırı Değersiz Veri) 

Sansür Oranı %20 Sansürlü Veri 

Tahmin Ediciler 

 n=20 n=30 

Yan HKO Yan HKO 

EKK -0,0904 0,0594 -0,0714 0,0438 

HUBER -0,0813 0,0542 -0,0521 0,0375 

TUKEY -0,0789 0,0542 -0,0483 0,0382 

HAMPEL -0,0853 0,0542 -0,0546 0,0388 

%40 Sansürlü Veri 

EKK -0,0701 0,0767 -0,0532 0,0559 

HUBER -0,0613 0,0648 -0,0373 0,0457 

TUKEY -0,0609 0,0650 -0,0370 0,0487 

HAMPEL -0,0628 0,0657 -0,0390 0,0494 

%60 Sansürlü Veri 

EKK -0,0530 0,1168 -0,0413 0,0821 

HUBER -0,0406 0,0948 -0,0321 0,0710 

TUKEY -0,0394 0,0947 -0,0318 0,0713 

HAMPEL -0,0410 0,0961 -0,0324 0,0715 

%80 Sansürlü Veri 

EKK 0,1161 0,4436 0,0587 0,1762 

HUBER 0,0919 0,3445 0,0452 0,1573 

TUKEY 0,0912 0,3447 0,0439 0,1572 

HAMPEL 0,0922 0,3444 0,0457 0,1575 

Çizelge 2. c=1 olan Weibull Dağılımının Şekil 

Parametresinin Tahmin Edicilerine İlişkin HKO ve Yan 

Değerleri (1 Aykırı Değerli Veri) 

    Çiz    el  g   e       3  .   c=2 olan Weibull Dağılımının Şekil 

Parametresinin Tahmin Edicilerine İlişkin HKO ve Yan 

Değerleri (Aykırı Değersiz Veri) 

Sansür Oranı %20 Sansürlü Veri 

Tahmin Ediciler 

 n=20 n=30 

Yan HKO Yan HKO 

EKK -0,1691 0,2499 -0,1485 0,1624 

HUBER -0,1515 0,2457 -0,1187 0,1546 

TUKEY -0,1503 0,2464 -0,1179 0,1554 

HAMPEL -0,1546 0,2468 -0,1196 0,1562 

%40 Sansürlü Veri 

-EKK 0,1341 0,0083 0,0486 0,2057 

-HUBER 0,1125 0,0045 0,0239 0,1915 

-TUKEY 0,1143 0,0039 0,0245 0,1905 

-HAMPEL 0,1173 0,0052 0,0277 0,1925 

%60 Sansürlü Veri 

EKK -0,0822 0,4418 -0,0396 0,2952 

HUBER -0,0747 0,4180 -0,0343 0,2790 

TUKEY -0,0739 0,4187 -0,0340 0,2795 

HAMPEL -0,0767 0,4195 -0,0345 0,2812 

%80 Sansürlü Veri 

EKK 0,3625 0,0970 0,2199 0,6686 

HUBER 0,2825 0,0200 0,1695 0,5329 

TUKEY 0,2831 0,0193 0,1741 0,5383 

HAMPEL 0,2894 0,0204 0,1788 0,5403 

Sansür Oranı %20 Sansürlü Veri 

Tahmin Ediciler 

 n=20 n=30 

Yan HKO Yan HKO 

EKK -0,4395 0,2132 -0,3866 0,1642 

HUBER -0,2861 0,1211 -0,1587 0,0555 

TUKEY -0,2831 0,1221 -0,1559 0,0562 

HAMPEL -0,2873 0,1237 -0,1630 0,0598 

%40 Sansürlü Veri 

EKK -0,4469 0,2280 -0,4010 0,1789 

HUBER -0,2982 0,1379 -0,2028 0,0777 

TUKEY -0,2985 0,1388 -0,2018 0,0785 

HAMPEL -0,2996 0,1393 -0,2053 0,0796 

%60 Sansürlü Veri 

EKK -0,4540 0,2440 -0,4370 0,1840 

HUBER -0,3044 0,1493 -0,2229 0,0873 

TUKEY -0,3024 0,1523 -0,2208 0,0882 

HAMPEL -0,3049 0,1532 -0,2244 0,0895 

%80 Sansürlü Veri 

EKK -0,4935 0,5065 -0,4396 0,4353 

HUBER -0,3409 0,2406 -0,3220 0,2241 

TUKEY -0,3403 0,2406 -0,3209 0,2245 

HAMPEL -0,3406 0,2407 -0,3234 0,2269 
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Çizelge 4. c=2 olan Weibull Dağılımının Şekil 

Parametresinin Tahmin Edicilerine İlişkin HKO ve Yan 

Değerleri (1 Aykırı Değerli Veri) 

Sansür Oranı %20 Sansürlü Veri 

Tahmin Ediciler 

 n=20 n=30 

Yan HKO Yan HKO 

EKK -0,6487 0,9837 -0,5771 0,7651 

HUBER -0,5217 0,3732 -0,3166 0,2155 

TUKEY -0,5209 0,3898 -0,3098 0,2318 

HAMPEL -0,5227 0,3966 -0,3200 0,2460 

%40 Sansürlü Veri 

EKK -0,6589 1,9052 -0,5828 1,4719 

HUBER -0,5248 0,7386 -0,3229 0,4319 

TUKEY -0,5225 0,7446 -0,3218 0,4575 

HAMPEL -0,5265 0,7689 -0,3285 0,4629 

%60 Sansürlü Veri 

EKK -0,6756 2,1993 -0,6148 1,7964 

HUBER -0,5422 0,9835 -0,3472 0,6818 

TUKEY -0,5419 1,0022 -0,3463 0,6952 

HAMPEL -0,5453 1,0200 -0,3480 0,7072 

%80 Sansürlü Veri 

EKK -0,8234 4,6470 -0,7971 3,4962 

HUBER -0,6982 1,6352 -0,4036 1,1298 

TUKEY -0,6974 1,6552 -0,4031 1,1330 

HAMPEL -0,7018 1,6770 -0,4129 1,1400 

Çizelge 5. c=3.4 olan Weibull Dağılımının Şekil 

Parametresinin Tahmin Edicilerine İlişkin HKO ve Yan 

Değerleri (Aykırı Değersiz Veri) 

Sansür Oranı %20 Sansürlü Veri 

Tahmin Ediciler 

 n=20 n=30 

Yan HKO Yan HKO 

EKK -0,3267 0,7071 -0,2738 0,4856 

HUBER -0,3130 0,6902 -0,2613 0,4770 

TUKEY -0,3126 0,6912 -0,2615 0,4776 

HAMPEL -0,3134 0,6915 -0,2620 0,4793 

%40 Sansürlü Veri 

EKK -0,2839 0,8438 -0,2465 0,6012 

HUBER -0,2781 0,8346 -0,2382 0,5913 

TUKEY -0,2779 0,8355 -0,2367 0,5936 

HAMPEL -0,2786 0,8361 -0,2386 0,5941 

%60 Sansürlü Veri 

EKK 0,1887 1,3062 -0,1513 0,7936 

HUBER -0,1782 1,0491 -0,1445 0,7827 

TUKEY -0,1770 1,0529 -0,1440 0,7833 

HAMPEL -0,1796 1,0614 -0,1453 0,7839 

%80 Sansürlü Veri 

EKK 0,2298 4,6792 0,1681 1,9189 

HUBER 0,2233 4,3500 0,1590 1,7353 

TUKEY 0,2226 4,4903 0,1576 1,7532 

HAMPEL 0,2238 4,4920 0,1596 1,7776 

Çizelge 6. c=3.4 olan Weibull Dağılımının Şekil 

Parametresinin Tahmin Edicilerine İlişkin HKO ve Yan 

Değerleri (1 Aykırı Değerli Veri) 

Sansür Oranı %20 Sansürlü Veri 

Tahmin Ediciler 

 n=20 n=30 

Yan HKO Yan HKO 

EKK -2,0506 4,5167 -1,3186 2,3903 

HUBER -0,9862 1,5943 -0,4154 0,6298 

TUKEY -0,9846 1,6176 -0,4132 0,6452 

HAMPEL -0,9928 1,6316 -0,4346 0,6563 

%40 Sansürlü Veri 

EKK -2,1537 4,8671 -1,3921 2,8453 

HUBER -1,0037 1,8317 -0,4727 0,9335 

TUKEY -1,0023 1,8596 -0,4632 0,9790 

HAMPEL -1,0095 1,9361 -0,4840 0,9954 

%60 Sansürlü Veri 

EKK -2,5403 7,9668 -1,4416 3,4091 

HUBER -1,2553 2,3883 -0,6258 1,0612 

TUKEY -1,2554 2,4209 -0,5911 1,0971 

HAMPEL -1,2638 2,7438 -0,7014 1,1135 

%80 Sansürlü Veri 

EKK -2,8844 9,2849 -1,8399 4,1926 

HUBER -1,4340 2,6858 -0,8409 1,3975 

TUKEY -1,4143 2,7345 -0,8241 1,4021 

HAMPEL -1,4384 2,9849 -0,8739 1,4947 
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4. Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak güvenilirlik analizinde, ilerleyen sansürlü veri 

setlerinde aykırı değer olup olmaması durumuna bağlı 

olmaksızın M tahmin edicilerinin tercih edilmesi önerilir. 

Weibull dağılımının şekil parametresinin doğru bir şekilde 

tahmini, diğer parametrelerinin tahmini ve güvenilirlikle 

ilgili fonksiyonların hesaplanmasında çok önemlidir. 

Endüstriyel alanlarda güvenilirlik verisinin modellenmesi 

için Weibull dağılımı kullanılacak olursa parametre tahmini 

için M tahmin edicilerinin tercih edilmesi daha etkin ve 

güvenilir sonuçlar elde edilmesine neden olacaktır.  
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Özet 

Son yıllarda, asfalt kaplamaların özelliklerini iyileştirmek 

için yapılan araştırmalar kapsamında, bitümü değişikliğe 

uğratan nano malzemelerin kullanımı yoğun ilgi görmektedir. 

Bu çalışmada, nano katkılı bitüm kullanılarak oluşturulan 

asfalt karışımına çok değişkenli regresyon analizi 

uygulanmıştır. Veri setinin çok değişkenli normal dağılımdan 

gelmediği tespit edildiğinden, robust çok değişkenli 

regresyon analiz yöntemi kullanılarak analize devam 

edilmiştir. Çok değişkenli regresyon analizi ve robust çok 

değişkenli regresyon analizlerinin performansları Mean 

Square Error ölçütü ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Bitum, NK Bitum, Çok Değişkenli 

Regresyon, Sağlam 

Abstract 

In recent years, the use of bitumen-modified nano-materials 

has attracted great attention as part of research to improve the 

properties of asphalt coatings. In this study, multivariate 

regression analysis was applied to the asphalt mixture formed 

by using nano additive bitumen. As the data set was not met 

from the multivariate normal distribution, the analysis was 

continued using robust multivariate regression analysis 

method. The performances of multivariate regression 

analysis and robust multivariate regression analysis were 

compared with the Mean Square Error criterion. 

Keywords: Bitume, NC Bitume, Multivariate Regression, 

Robust 

1. Giriş

Asfalt kaplama çalışmalarında, normal bitüm ile üretilen 

asfalt karışımları performans açısından, iklim koşullarına ve 

trafikteki araçlara ait tekerlek yapılarına bağlı olarak yetersiz 

kalmaktadır. Kaplamada meydana gelen tekerlek izi, tekerlek 

çatlakları gibi önemli bozulmaları geciktirmek amacı ile 

bakım ve yenileme gereksinimini daha az aralığa düşürmek 

gerekmektedir. Bu amacı yerine getirmek için ve aynı 

zamanda kaplama performansını artırmak amacı da 

güdülerek, pek çok ülkede bitüme/karışımlara çeşitli katkı 

maddeleri ilave edilmektedir. Bitüm/karışımın performansını 

arttırmak amacıyla yapılan değişiklik işlemi, katkı 

maddelerinin belirli oranlar çerçevesinde, doğrudan bitüm 

içerisine veya bitümün içerisine karışım katılması ile 

gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde elde edilen bitüme 

“değişikliğe uğramış bitüm”, bitümlü karışıma da 

“değişikliğe uğramış karışım” denir. Bitüm/bitümlü 

karışımların değişikliğe uğramaları sayesinde, asfalt 

kaplamalarının yüksek sıcaklıklarda yeterli sertliğe sahip 

olarak kalıcı deformasyonlara karşı direncinin arttırılması 

amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, düşük hava sıcaklıklarında 

yeterli esnekliğe sahip olarak çatlamalara karşı dirençli 

olmaları amaçlanır. Son yıllarda, asfalt kaplamaların 

özelliklerini iyileştirmek için yapılan araştırmalar 

kapsamında, bitümü değişikliğe uğratan nano malzemelerin 

kullanımı yoğun ilgi görmektedir [1]. 

2. Materyal ve Metot

Regresyon analizi, aralarında nedensellik ilişkisi bulunan 

iki/daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi, kestirim amacıyla 

regresyon modeli olarak adlandırılan matematiksel model 

sayesinde açıklamaya çalışan bir istatistiksel analiz 

tekniğidir. 

Basit doğrusal regresyon modeli, bir bağımlı ve bir bağımsız 

değişken değişken içerirken, çoklu doğrusal regresyon 

modeli ise, bir bağımlı ve birden fazla bağımsız değişken 

içermektedir. Bazı durumlarda ise, bağımsız değişken sayısı 

birden fazla olduğu gibi, bağımlı değişken sayısı da birden 

fazla olabilir. Bu gibi durumlarda bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri incelemek için çok 

değişkenli çoklu regresyon analizi devreye girer. Çok 

değişkenli regresyon analizinde, bağımlı değişken sayısı 

önemlidir ve birden fazla bağımlı değişken bulunmak 

zorundadır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler sürekli 
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değişken ise, bağımlı ve bağımsız değişken setleri arasındaki 

doğrusal ilişkinin incelenmesinde çok değişkenli çoklu 

doğrusal regresyon kullanılır [2]. 

Bağımlı değişken sayısının iki ve daha fazla olduğu durumlar 

için çoklu doğrusal regresyon analizinin genelleştirilmiş hali 

olan çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılır. Burada modelin geçerliliğini belirlemek için 

gerekli olan kareler toplamının hesaplanması ve katsayı 

tahminleri, çoklu doğrusal regresyon analizi ile benzerlik 

göstermektedir  [3]. 

Çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon modeli, 

Y=Xβ+ε  (1) 

ile verilir. 

Burada, Y; nxp boyutlu bağımlı değişkenler matrisi, X; 

nx(q+1) boyutlu bağımsız değişkenler matrisi, β; (q+1)xp 

boyutlu regresyon katsayıları matrisini ve  ε; nxp boyutlu 

hata matrisini göstermektedir. 

Çok değişkenli çoklu regresyon analizini yapabilmek için 

bazı varsayımların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar; 

hata matrisinin beklenen değerinin sıfır olması, başka bir 

deyişle, E(Y ) = XB olarak ifade edilen bu varsayım, modelin 

doğrusal olduğunu belirtir. İkinci varsayım, hata matrisinin 

satırlarının birbiri ile ilişkisiz olduğu varsayımıdır. Bu 

varsayım, kovaryans matrisi ile ilgilidir. Son varsayım, hata 

matrisinin çok değişkenli normal dağılıma sahip olması 

varsayımıdır [4]. 

Günümüzde, kovaryans matrislerinin sağlam kestiricilerinin 

sıkça kullanılması nedeniyle, çok değişkenli regresyon 

analizi de buna bağlı olarak değişimler geçirmiştir ve sağlam 

çok değişkenli regresyon analizleri kullanılmaya başlamıştır. 

Ancak burada, veri setinin çok değişkenli normal dağılıp-

dağılmadığı önemlidir. 

Bu çalışmada, nano katkılı bitüm kullanılarak oluşturulan 

asfalt karışımı verilerine çok değişkenli regresyon analizi 

uygulanmıştır. Veri setinin çok değişkenli normal dağılımdan 

gelmediği tespit edildiğinden, sağlam çok değişkenli 

regresyon analiz yöntemi kullanılarak analize devam 

edilmiştir. Çok değişkenli regresyon analizi ve sağlam çok 

değişkenli regresyon analizlerinin performansları Mean 

Square Error ölçütü ile karşılaştırılmıştır.  

Mean Square Error (Hata Kareler Ortalaması-MSE), iki 

tahmin edicinin yanlılık ve varyans özelliklerine dayalı bir 

karşılaştırma ölçütüdür. Bu nedenle yanlı ve yansız tahmin 

edicilerin performanslarını karşılaştırmada sıkça 

kullanılmaktadır. 

3. Uygulama

Bu çalışmada, nano katkılı bitüm kullanılarak asfalt karışımı 

oluşturulmuştur.  

Asfalt karışımı oluşturulurken bir bağımsız değişken ve 4 

bağımlı değişken alınarak çok değişkenli çoklu doğrusal 

regresyon analizi uygulanmıştır. 

Burada; 

X; Bitüm oranı 

Y1; Marshall Stabilite 

Y2; Pratik Özgül Ağırlık 

Y3; Boşluk Oranı 

Y4; Bitümle Dolu Boşluk Oranı 

olarak alınmıştır. 

Sonraki aşamada, Çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon 

analizi uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1 Çok değişkenli Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi 

Sonuçları 

Çok Değişkenli Regresyon 

Y1 Y2 Y3 Y4 

B0 8,333 4,211 0,012 0,14624 

B1 252,720 467,604 0,465 16,1292 

R2 71,650 69,546 94,190 95,473 

Ort. R2 82,715 

MSE 214373,530 208934,100 7,220 12,009 

Ort. MSE 105831,700 

Sonraki aşamada, hata matrisinin çok değişkenli normal 

dağılımdan gelip gelmediği test edilecektir. İlgili sonuçlar 

Çizelge 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2 Çok Değişkenli Normallik Analizi Sonuçları 

n Değişken Eğim t p 

21 4 1,108 3,473 0,001 

Analiz sonucuna göre, p değeri 0,005 değerinden küçük 

olduğundan dolayı, hata matrisinin çok değişkenli normal 

dağılıma uygun olmadığı görülmüştür. 
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Son aşamada ise, Sağlam Çok değişkenli çoklu doğrusal 

regresyon analizi uygulanmış ve sonuçlar Çizelge 3’te 

gösterilmiştir. 

Çizelge 3 Sağlam Çok değişkenli Çoklu Doğrusal Regresyon 

Analizi Sonuçları 

Sağlam Çok Değişkenli 

Y1 Y2 Y3 Y4

B0 2297,088 2334,203 13,43 6,157 

B1 -187,211 19,747 -2,116 14,974 

R2 71,650 69,546 94,190 95,473 

Ort R2 82,715 

MSE 13636,340 171,758 0,277 10,679 

Ort. MSE 3454,763 

İki modelin de MSE değerleri incelendiğinde, Sağlam Çok 

değişkenli Çoklu Doğrusal regresyon analizi için MSE 

değerleri daha küçük bulunmuştur. Dolayısıyla, en iyi model 

sağlam çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon analizinin 

olduğu söylenmiştir. 

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, nano katkılı bitüm kullanılarak asfalt karışımı 

oluşturulan veri setine sağlam ve normal çok değişkenli 

çoklu doğrusal regresyon analizleri uygulanmış ve bundan 

sonraki çalışmalarda nano katkılı bitüm çalışmalarında 

sağlam çok değişkenli çoklu doğrusal regresyon analizi 

kullanılabileceği tavsiye edilmiştir.  
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Abstract
 
The most important problem that directly affects the 
cost of manufacturing is the surface quality that occurs 
during milling of the surfaces of materials. High surface 
quality of the parts will ensure that the final product to 
be obtained has a high surface quality. In this study, 
the surface roughness of the AISI 1040 steel was 
determined after milling process. Experiments were 
performed by Taguchi method. The parameters 
specified were as the cutting speed, feed per tooth, 
width of cut and depth of cut After the tests, roughness 
measurements were taken from the surface of the 
plate by means of surface roughness measurement 
device provided that x and y axis. The experimental 
results based on the L9 orthogonal array were 
evaluated based on signal/noise (S/N) ratios and 
optimum levels of parameters were found. Variance 
analysis (ANOVA) and regression analysis were also 
performed.  
Keywords: AISI 1040 steel, milling, Taguchi method, 

optimization 
 

1. Introduction 
 
The most important of the metal cutting operations 
required for the machining of materials is the CNC 
milling process. The common problem that occurs 
during the milling of the surfaces of the materials and 
directly affecting the cost of part manufacturing is the 
surface quality. The high surface quality of the parts 
will ensure that the final product to be obtained has a 
high surface quality. A well-planned CNC milling 
process will improve the surface quality of the parts 
while minimizing the effect of the fine surface cleaning 
process, one of the surface cleaning processes [1]. 
 
In order to improve the surface quality of the materials 
processed by machining methods, scientific 
researches are continuing intensively. The cutting 
parameters (cutting speed, feed rate, cutting tool 
geometry, cutting depth, etc.) that affect the surface 
quality of the workpiece during machining are the most 
important parameters. In addition, the vibrations in the 
cutting tool adversely affect the quality of the surfaces 
and machine efficiency. For a good quality product, the 
correct selection of processing parameters and the 
combination of parameters that can minimize the 
negative effects of uncontrollable factors need to be 
determined. Taguchi's experimental design method 
has been used by researchers to determine surface 
roughness and effective parameters on cutter life [2]. 
 

Some selected studies from the literature are 
summarized below. 
 
Hamdan et al. optimized the cutting parameters that 
affect the surface roughness and cutting forces 
resulting from high speed milling of AISI 304 stainless 

steel using Taguchi technique. They achieved 41.3% 
improvement in surface quality with Taguchi 
optimization technique [3]. Londhe studied optimum 
milling parameters for four control factors, cutting 
speed, feedrate, cutting depth and coolant flow at 
three different levels. The workpiece material used was 
EN31 steel alloy. Among the parameters, it has found 
that speed has the most effect on the surface of the 
workpiece [4]. Pillai et all conducted an experimental 
study of optimization of surface roughness and 
machining time in milling of Al6005A alloy. They used 
Taguchi-Grey relational and ANOVA to investigate 
effects of parameters [5]. Parida et all made a study 
about optimization of surface roughness in machining 
GFRP composite. They planned experiments 
according to L27 orthogonal array and found optimum 
levels of parameters by Taguchi method [6]. Tosun et 
all studied the effect of cutting tool, spindle speed and 
feed rate on surface roughness of AA7075-T6 in 
milling process. The results indicated that the surface 
roughness was increased when feed rate was 
increased but the surface roughness was decreased 
when the spindle speed was increased [7]. Günay, 
AISI 316L austenitic stainless steel processing of the 
Fc and Ra cutting parameters and tool nose radius 
examined the optimization. He performed the 
experiments using Taguchi method [8]. 
 
Many factors affect the surface roughness, such as the 
type of material, cutting tool, cutting speed and 
progress, cutting depth, coolant and machine 
construction. As seen from literature survey surface 
roughness changes with one of these factors. 
However, the effects of the factors causing change can 
be different and independent, or they may be related to 
each other. In this experimental study for the best 
surface quality, experiments were designed with 
Taguchi experiment design and Taguchi optimization 
was applied to the obtained results. 
 

2. Experimental Work 
 
2.1. Materials  

 
The material used in the tests has 190 HB (20HRC) 
hardness and tensile strength is 600 MPa, yield 
strength is 361 MPa and elastic modulus is 190-210 
MPa. Table 1 shows the chemical composition of AISI 
1040 steel. The experiments were performed in the 
vertical machining center of TAKSAN TMC 700V CNC 
located in Sakarya University Faculty of Engineering 
Mechanical Engineering Laboratory.  
 

Table 1. Chemical Composition of AISI 1040 Steel 
 

C Si Mg P(max) S(max) 

0.4-0.5 0.25-0.35 0.60-0.90 0.04 0.05 
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The surface roughness meter PS1 model MAHR-
MARSURF was used for the measurement of surface 
roughness values. Figure 1 shows the surface 
roughness measurement operation. Measurements 
were made at room temperature. The instrument 
measures according to DIN EN ISO 3274 standards. 
Measurement was made from a point on the same axis 
on the workpiece. 
 

 
Figure 1. Surface roughness measurement 

 
2.2. Method 
 

Taguchi Method is an experiment design and 
optimization method based on parameter design. In its 
simplest sense, optimization can be defined as the 
optimal use of limited resources at hand. Taguchi’s 
experimental design method is a very useful method to 
determine the optimal combination of different levels of 
different parameters.  Optimization is very important in 
academic studies. Scientists use different optimization 
methods in their works [9-10]. In this study Taguchi 
method was chosen to optimize results. Most 
commonly used in statistical analysis of data collected 
within the scope of quality assurance systems. 
Taguchi's experimental design method is a very useful 
method to determine the optimum combination 
between different levels of different parameters. 
Moreover Taguchi method is a method used to save 
time and cost. 
 
AISI 1040 Steel has been subjected to various tests 
according to the determined parameters and levels. 9 
experiments were performed according to the L9 
orthogonal array. The parameters determined here are 
spindle speed, feed per tooth, lateral pass and vertical 
pass.Three different levels were selected for each of 
the parameters and shown in Table 2.   After the tests, 
surface roughness measurement device was taken 
from the surface of the plate provided that the x and y 
axis roughness measurements.  
 

Table 2. Parameters and levels 
 

Symbol Parameter Level 1 Level 2 Level 3 

A Spindle speed 
(rpm) 

150 180 210 

B Feed per 
tooth(mm/tooth) 

0.1 0.15 0.2 

C Width of Cut 
(mm) 

6 8 10 

D Depth of Cut 
(mm) 

0.3 0.5 0.7 

 
3. Results 

 
According to full factorial experiment design 3

4
=81 

experiments were required. In Taguchi method 
orthogonal array is used to decrease experiment 
numbers. The most suitable orthogonal array L9 was 
selected to determine optimum conditions and analyze 
the parameters [11]. All statistical analyzes were 
performed using the Minitab 17 statistical package 
program at 95% confidence level. Mean surface 
roughness measurements based on orthogonal array 
L9 are given in Table 3. Then, optimization was 
performed with the help of the obtained results. In this 
optimization process, there are three different 
functions, known as the Taguchi loss function, which 
are also referred to as the noise ratio (S/N-
Signal/Noise) function. They are “the smallest is the 
best”, “the highest is the best”, “the nominal is the best” 
cases. We expect surface roughness to be low so in 
the experiments, “the smallest is the best” was 
accepted. The last two columns in Table 3 shows 
signal/noise ratios. In the case where the result called 
the performance characteristic is the smallest of the 
best, the formula shown in Equation 1 is used. Here yi 
=the observed data at the ith experiment and n= the 
number of the experiments. Larger S/N ratio performs 
better to achieve optimum process parameter. 
 

                                               (1) 
 
According to the experimental results, S/N ratio 
obtained is shown in Table 4 and 5 and plotted as 
shown in Figure 2 and 3. The optimal level of process 
parameters can be found by taking into account the 
highest S/N ratio value. In the optimization of the 
cutting parameters, the optimum cutting parameters for 
X direction were found as A1B1C2D1. Here, the 
spindle speed (A1): 150 rpm, feed per tooth (B1): 0.1 
mm/tooth, width of cut (C2):8 mm and depth of cut 
(D1):0.3 mm. 
 
 

Table 3. The experimental layout for L9 orthogonal array 
 

Experiment 
Number 

Spindle 
Speed 

Feed Per 
Tooth 

Width of 
Cut  

Depth of 
Cut 

Rax (μm) Ray (μm) S/N Rax 

(dB) 
S/N Ray 

(dB) 

1 150 0.1 6 0.3 0.626 0.653 4.063 3.697 

2 150 0.15 8 0.5 0.602 0.934 4.403 0.593 

3 150 0.2 10 0.7 0.912 1.160 0.803 -1.286 
4 180 0.1 8 0.7 0.578 0.717 4.766 2.889 

5 180 0.15 10 0.3 0.758 0.916 2.410 0.758 
6 180 0.2 6 0.5 1.023 1.101 -0.197 -0.835 

7 210 0.1 10 0.5 0.995 1.060 0.040 -0.503 
8 210 0.15 6 0.7 1.144 0.993 -1.171 0.058 

9 210 0.2 8 0.3 0.891 1.305 1.002 -2.309 
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Table 4. S/N response table for Rax 

 

Level Spindle 
Speed  

Feed Per 
Tooth 

Width 
of Cut  

Depth of 
Cut 

1 3.090 2.956 0.898 2.492 

2 2.326 1.880 3.390 1.415 
3 -0.042 0.536 1.084 1.466 
Delta  3.132 2.420 2.492 1.076 

Rank 1 3 2 4 

 

As seen from Table 4 the dominant factor on the 
surface roughness in X direction is the spindle 
speed, the second order is the width of cut, third 
one is feed per tooth and the last one is depth of 
cut. 

 
Figure 2. Mean of S/N ratios Rax 

 
The optimum cutting parameters for Y direction 
were found as A1B1C1D1. Here, the spindle speed 
(A1): 150 rpm, feed per tooth (B1): 0.1 mm/tooth, 
width of cut (C1):6 mm and depth of cut (D1):0.3 
mm. 

Table 5. S/N response table for Ray 
 

Level Spindle 
Speed  

Feed Per 
Tooth 

Width 
of Cut  

Depth of 
Cut 

1 1.001 2.027 0.973 0.715 

2 0.937 0.470 0.397 -0.248 

3 -0.918 -1.477 -0.343 0.553 

Delta  1.919 3.505 1.316 0.964 

Rank 2 1 3 4 

As seen from Table 5 the dominant factor on the 
surface roughness in Y direction is the feed per 
tooth, the second order is spindle speed, third one is 
width of cut tooth and the last one is depth of cut. 
 

 
Figure 3. Mean of S/N ratios for Ray 

 
3.1. Analysis of Variance 

 
With variance analysis (ANOVA), the effects of 
which factors are effective on the process are 
determined statistically. In the analysis of variance, 
the aim is to determine the extent to which the 
factors examined affect, the output values selected 
in order to measure the quality and how the different 
levels cause the variability. In this study, ANOVA 
was used to analyze the effects of spindle speed, 
feed per tooth, width of cut and depth of cut on 
surface roughness.  
 

Table 6. ANOVA for surface roughness (Rax) 
 

Variance 
Source 

Degree of 
freedom 
(DoF) 

Sum of 
squares(SS) 

Mean square 
(MS) 

% Contribution 
Rate 

Spindle 
Speed 

2 0.1435 0.0717 49 

Feed Per 
Tooth 

2 0.0654 0.0327 19 

Width of 
Cut 

2 0.0990 0.0495 29 

Depth of 
Cut 

2 0.0275 0.0137 8 

Error 0   2 

Total 8 0.3356 0.1678 100 

 
 

Table 7. ANOVA for surface roughness (Ray) 
 

Variance 
Source 

Degree of 
freedom 
(DoF) 

Sum of 
squares(SS) 

Mean square 
(MS) 

% Contribution 
Rate 

Spindle 
Speed 

2 0.0846 0.04231 24 

Feed Per 
Tooth 

2 0.2201 0.11005 64 

Width of 
Cut 

2 0.20251 0.01256 7 

Depth of 
Cut 

2 0.0110 0.00550 3 

Error 0   2 

Total 8 0.3408 0.17043 100 

 

The last column of the Table 6 and 7 shows the 
percentage value of each parameter contribution, 
indicating the degree of impact on process 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

910



 

performance. When the effect ratios on the mean 
surface roughness of the parameters were 
examined, the most important parameter was 
determined as the spindle speed of 49% for Rax and 
feed per tooth of 64% for Ray.  
 
 
3.2. Regression Analysis  
 

Regression analysis is the analysis method used to 
measure the relationship between two or more 
variables [12]. Because of the different parameters 
in the study, regression analysis can be performed 
for surface roughness [13]. In this study, the 
dependent variable is surface roughness, whereas 
the independent variables are spindle speed (ss), 
feed per tooth (ft), wiidth of cut (wc) and depth of cut 
(dc). For the surface roughness, the estimated 
Equations 2 and 3 given below are obtained by 
regression analysis. 
 
Rax=-0.430+ 0,00495 ss+ 2.09 ft- 0.0108 wc + 0.299 dc (2) 
Ray =-0.453 + 0.00339 ss + 3.784 ft + 0.0323 wc- 0.004 dc 
(3) 

 
The actual test results obtained with the linear 
regression model and the estimated values are 
compared in Figure 4 and 5. The improved linear 
regression model showed a very good relationship. 
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Figure 4. Comparison of the linear regression model 

of Rax with experimental results 
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Figure 5. Comparison of the linear regression model 

of Ray with experimental results 
3.3. Confirmaton Tests  

In Taguchi method, after the determination of the 
variable levels that will give the optimum results, the 
verification tests are performed in which the 

accuracy of the optimization is tested. Optimum 
parameter levels for surface roughness in X 
direction according to S/N ratios calculated with the 
smallest best one objective function were 
determined as A1B1C2D1. Here, the spindle speed 
(A1): 150 rpm, feed per tooth (B1): 0.1 mm/tooth, 
width of cut (C2):8 mm and depth of cut (D1):0.3 
mm. The last step of Taguchi method is to control 
optimum levels. So confirmation tests were 
performed with optimum levels. Confirmation test 
results are shown in Table 8. According to the 
difference between experimental result and 
prediction calculated error is 7.89%. In experimental 
studies up to 10% error can be accepted. That 
means the optimization is successful. 
 

Table 8. Confirmation Test Results for Rax 

 

 Prediction Experimental 

Levels A1B1C2D1 A1B1C2D1 
Parameters 150 0.1 8 0.3 150 0.1 8 0.3 
Surface 
Roughness (μm) 

0.42 0.456 

 
On the other hand optimum parameter levels for 
surface roughness in Y direction according to S/N 
ratios calculated with the smallest best one 
objective function were determined as A1B1C1D1. 
Here, the spindle speed (A1): 150 rpm, feed per 
tooth (B1): 0.1 mm/tooth, width of cut (C1):6 mm 
and depth of cut (D1):0.3 mm. There is no need to 
verify that this set is included in the experiment set. 
As shown in Table 8, the level of the first test is 
such that the lowest surface roughness (Ray=0.653 
μm) was obtained from this test. 
 
4. Conclusions 

 
In the present study, the effects of feed per tooth, 
spindle speed, width of cut and depth of cut process 
parameters on surface roughness in milling of AISI 
1040 Steel were evaluated by means of Taguchi 
experiment design method. Accordingly, the 
following results were obtained:  
 
According to Taguchi analysis, the optimum 
parameters along the X axis are 150 mm/min, 0.1 
mm/tooth, 8mm and 0.3mm for spindle speed, feed 
per tooth, width of cut and depth of cut respectively. 
 
According to Taguchi analysis, the optimum 
parameters along the Y axis are 150 mm/min, 0.1 
mm/tooth, 6mm and 0.3 mm for spindle speed, feed 
per tooth, width of cut and depth of cut respectively. 
 
According to the variance analysis, all process 
parameters were found to be significant on the 
mean surface roughness. 
 
For Rax from the variance analysis, it was observed 
that spindle speed was the most significant factor in 
the change of roughness with a effect of 49% and 
this parameter was followed by width of cut at a rate 
of 29% during significance. 
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It was observed from the analysis of variance that 
the amount of progression of feed per tooth was the 
most significant factor in the change of roughness 
with a rate of 64% for Ray and this parameter was 
followed by a spindle speed rate of 24% during 
significance. 
 
The improved linear regression model showed a 
very good relationship.  
 
In this study, it was found that the Taguchi method 
was applied successfully to save time and cost in 
milling of AISI 1040 Steel. Obtained results can be 
used future academic researches and industrial 
applications. 
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Özet 

 
Araçların süspansiyon sistemleri, daha konforlu ve 
daha güvenli yolculuk için geliştirilmiş ve üretilmiştir. Bu 
noktada pasif süspansiyonların sürüş konforu ve yol 
tutuşu yetersiz kalmaktadır. Önerilen bu araştırmanın 
amacı,aktif süspansiyon kontrolü için lineer quadratik 
regülatör (LQR), Skykook ve Groundhook algoritmasını 
tasarlamak ve uygulamaktır. Araştırmanın amacına 
yönelik Quanser aktif süspansiyon deney cihazının 
çeyrek araç modeli kullanılarak LQR, skyhook ve 
groundhook kontrollü aktif süspansiyon sistemlerinin 
performansları karşılaştırılmıştır. Quanser Aktif 
Süspansiyon sisteminde kontrolcülerin çalışma ortamı 
olarak MATLAB-SIMULINK kullanılmıştır. 
Simülasyonlar ve deneylerle sonuç gözlemleri 
yapılmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Aktif Süspansiyon Sistemi, LQR,  

Çeyrek Araç Modeli, skyhook, groundhook 
 
Abstract 

 
Vehicle suspension systems are developed and 
manufactured for a more comfortable and safer 
journey. At this point, the driving comfort and road 
holding of the passive suspension is insufficient. The 
aim of this proposed research is to design and 
implement LQR, Skykook and Groundhook algorithm 
for active suspension control. For the purpose of the 
study, the Quanser active suspension was used to 
determine the LQR. Skyhook and groundhook 
controlled active suspension systems were compared. 
In the Quanser Active Suspension system, MATLAB-
SIMULINK is used as the working environment of the 
controllers. Result observations were made by 
simulations and experiments. 
 
Keywords: Active Suspension System, LQR, Quarter 

Car Model, skyhook, groundhook 
 
1. Giriş 

 
Süspansiyon, bir aracı tekerleklerine bağlayan ve ikisi 
arasında nispi harekete izin veren lastikler, yaylar, 
amortisörler ve bağlantılar sistemidir [1]. Kısacası, 
tekerlekleri araca bağlayan tüm parçalara süspansiyon 
sistemi denir. Aktif süspansiyon sistemleri aracın ve 
yolun durumunu algılayıcılar vasıtasıyla tespit ederek 
sistemi kontrol edip yeni duruma göre davranmasını 
sağlar. Böylelikle sistemin yeni şartlara göre 
davranmasını sağlamış olur. Her otomotiv 
süspansiyonunun iki hedefi vardır. Bunlardan birincisi 
yolcu konforu sağlamak ikincisi ise araç kontrolüdür. 

Yolcuların konforu yoldaki tümsekler ve çukurlardan 
oluşan rahatsızlıklardan izole etmesiyle sağlanır. Araç 
kontrolü ise araç gövdesinin yoldaki eğimden uzak 
tutulması ve lastik ile yol arasındaki iyi temasın 
oluşmasıyla ile sağlanır. Fakat bu hedefler arasında bir 
ikilem oluşmaktadır [2]. Günlük hayatta kullanılan 
araçlarda süspansiyon sistemi genellikle araç konforu 
için tasarlanır. Ancak araç dönerken ve fren yaparken 
araç kontrolü bir spor araca göre iyi değildir. Spor bir 
arabada ise bu durum tam tersidir. Konfor iyi değilken 
aracın yol tutuşu çok daha iyidir.  

 Araç süspansiyonu temel iki bileşenden oluşur. Bunlar 
bir yay ve bir damperdir. Yay sadece aracın ağırlığına 
göre seçilirken, damper yolcuları düşük frekanslı yol 
rahatsızlıklarından izole etmeli ve yüksek frekanslı yol 
rahatsızlıklarını absorbe etmelidir. Yolcu en iyi, 
sönümleme yüksek olduğunda düşük frekanslı 
rahatsızlıklardan izole edilir. Bununla birlikte yüksek 
sönümleme, zayıf yüksek frekans emilimini sağlar. 
Bunun aksine sönümleme düşük olduğunda damper, 
düşük frekanslı izolasyon pahasına yeterli yüksek 
frekanslı emme sağlar [3]. Bu uzlaşmanın etkilerini 
azaltma ihtiyacı otomotiv süspansiyonlarında bazı yeni 
gelişmelere yol açmıştır. Genellikle üç tür 
süspansiyondan bahsedilir. Bunlar pasif, yarı aktif ve 
tamamen aktif süspansiyonlardır. Bu çalışmada 
incelenecek süspansiyonlar pasif ve tamamen aktif 
süspansiyonlardır[3]. 

2. Aktif süspansiyonun matematiksel modeli 

 
Bir sistemin dinamik modeli gerçek sistemi simüle 
etmemize ve kontrol stratejilerini test etmemize 
yardımcı olur. Aktif Süspansiyon Sistemi çift kütleli yaylı 
amortisör olarak modellenebilir. Aktif Süspansiyon 
Sisteminin genel dinamik denklemlerini elde edebilmek 
için serbest gövde diyagramı yöntemi sistemin 
dinamiğini çift kütleli yay damperi modeli olarak elde 
etmek için kullanılır. Bu sistemin şeması aşağıda 
Şekil1’de gösterilmiştir. Bu yaklaşımda sisteme yapılan 
iki giriş kontrol komutu Fc ve yol yüzeyi Zr olarak kabul 
edilir. Ayrıca Şekil1'deki referans çerçevelerinin 
genelleştirilmiş koordinatları zu ve zs dir. Genelleştirilmiş 
koordinat zu, çeyrek araç modelinde asılı olmayan kütle 
olarak lastiklerin yer değiştirmesini gösterir. zs ise 
çeyrek araç modelinde asılı olan kütle olarak zemine 
göre taşıt gövdesinin yer değiştirmesini gösterir [4]. 
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Şekil 1. Çeyrek Araç modeli 

Bu sistemdeki hareket denklemlerinin bulunmasında 
her kütle için serbest vücut diyagramı belirlenmelidir. 
Sistemde iki kütle vardır. Asılı kütle olan ms çeyrek araç 
gövdesini temsil etmektedir. Asılı olmayan kütle mu ise 
aks ve lastikten oluşan diğer kütleyi temsil eder. 
Süspansiyonun yay(ks), damper(bs) ve kuvvet(Fc) 
aktüatörü içerdiği gösterilmiştir. Lastiğin dikey sertliği kt 
ile temsil edilmektedir. bt ile temsil edilen lastikteki 
sönümle çok az olduğundan lastik için damper ihmal 
edilmiştir. Yukarıdaki şekilde her bir kütleye uygulanan 
kuvvetler Newton hareket yasalarına göre düzenlenirse 
aşağıdaki dinamik denklemleri elde edebiliriz. Buna 
göre ms kütlesine etki eden kuvvetler denklem (1) deki 
gibidir.  

    cusussss Fzzzzkzm  
sb                   (1)  

mukütlesine etki eden kuvvetler denklem (2) de 
görüldüğü gibidir. 
 

      curtsuu Fzzkbzm  ususs zzzzk            (2) 

      
Elde edilen bu 2.dereceden iki adet diferansiyel 
denklem değişken değişimi metoduna dayanarak 
durum uzay modeli denklem (3) şeklinde yazılabilir.  

 rLZBFAxx c                                 (3)           

 
Sistemin değişkenleri aşağıdaki gibi tanımlanır. 
 
x1=zs-zu      : Süspansiyon sapma miktarı 

x2= sz          :Asılı Kütle Hızı 

x3=zu-zr       :Tekerlek sapma miktarı 

x4= uz          : Asılı olmayan kütle 

 
Tanımlanmış sistem değişkenleri denklem (1) ve (2)’ 
deki hareket denklemlerinin içine yazılırsa denklem A, 
B ve L matrisleri aşağıdaki şekilde bulunur.     
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Pasif ve aktif süspansiyon sistemlerinin durum uzay ile 
gösterilmiş olan blok diyagramı Şekil 2. de gösterildiği 
gibidir. Blok diyagramında gösterilmiş olan aktüatör 
kuvveti kontrol edilen araç ve yolun durumunda 
değişkenlik gösterecek kontrol elemanıdır.  

Şekil 2.Aktif süspansiyon Simulink diyagramı 
 
3. Quanser Aktif Süspansiyon 
 

Quanser Aktif Süspansiyon cihazı bir deney kitidir [4]. 
Aktif süspansiyon deneyinin amacı, çeyrek araç modeli 
için gözlemci tabanlı bir durum ve geri besleme kontrol 
cihazı tasarlamak ve uygulamaktır. Bu sistem, her biri 
bir yay ve amortisör ile desteklenen iki kütleden oluşur. 
Cihazın üst üste binen üç plakası var. Araç gövdesi üst 
plaka ile temsil edilir. Orta plaka, aracın tekerleğini 
temsil eder. Orta plaka, iki yay ile taban plakasına 
asılır. Alt plaka yolu temsil eder. Bu plaka, farklı yol 
profilleri üretmesini sağlayan ve oldukça hızlı yanıt 
veren DC motora bağlanır. Quanser Aktif Süspansiyon 
deney cihazı Şekil 3.te görülmektedir. 

Quanser Aktif süspansiyon deney cihazı MATLAB 
programı ile kontrol edilmektedir. Quarc yazılımı 
Quanser ürünleri için kodlanmıştır. Quarc, MATLAB ile 
sistemin donanım parçaları arasında bağlantı sağlar. 

Zs 

Zu 

Zr 

Fc 

-Fc 

mu 

bt 

ks 

Kt 

bs 

ms 
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Şekil 3.Quanser Aktif Süspansiyon deney cihazı 
 
3.1.Sistem parametreleri 

Quanser Aktif Süspansiyon Deney Cihazına ait sistem 
parametreleri Tablo 1. de verilmiştir[4]. 

Tablo 1.Aktif Süspansiyon deney cihazının 
parametreleri 

Sembol Tanım Değer Birim 

ms Araç kütlesi  2.45 kg 
mu Tekerlek ve Aks kütlesi 1.150 kg 
ks Süspansiyon yay sabiti 1040 N/m 
kt Tekerlek yay katsayısı 2500 N/m 
bs Süspansiyon sönüm sabiti 7.5 N.s/m 
bt Tekerlek sönüm sabiti 5.0 N.s/m 

 
 
 
4. Kontrol yöntemleri 

 
Aktif süspansiyon sistemlerinin kontrolü için doğrusal ya 
da doğrusal olmayan kontrol yöntemleri 
kullanılmaktadır. Araç gövdesi ile tekerlekler arasında 
geri bildirim ile kontrol edilebilen bir aktüatör vardır. 
Doğrusal kontrol yöntemi, doğrusal olmayan kontrol 
yöntemine kıyasla düşük bir performansa sahiptir. Daha 
iyi bir sürüş güvenliği ve konforu için, doğrusal olmayan 
bir kontrol cihazı tasarlanmalıdır. Doğrusal aktif 
süspansiyon kontrol yöntemlerinin örnekleri PID 
kontrolü [7], Skyhook kontrolü,[8] Groundhook 
Kontrolü[8] H∞[9] kontrolü ve LQR yöntemidir[6]. Bu 
yöntemlerle uygulanan kontroller performans hedefine 
ulaşsa bile sadece sınırlı bir frekans aralığında 
gerçekleştirilebilirler. 
 
4.1.LQR Kontrol Yöntemi 

Aktif süspansiyon sisteminde kontrol ünitesinden 
beklenen; dikey vücut ivmesini, süspansiyon sapma 
miktarını ve tekerlek sapma miktarını en aza 
indirgemesidir. Bir LQR kontrol cihazı için optimizasyon 
prosedürü, aşağıdaki performans endeksini en aza 

indiren Fc kontrol girişinin belirlenmesinden 
oluşmaktadır [5]. 
 

 dtuDDuDcxxccxzdtzJ TTTTTTT

 
 


0 0

121212111 2    (4)             

Süspansiyon sistemi performans kriterleri denklem (4) 
tarafından verilen LQR problem formülasyonuna 
yazılırsa, denklem (5) ile gösterilen şekli alır. Yeni ρ1,ρ2, 
ρ3 ve ρ4 değişkenleri ağırlık katsayıları olarak 
tanımlanabilir. Bu katsayılara göre, önem sırası 
performans değerleri arasında listelenebilir [5]. 

    dtZZZZZZZJ urususs



0
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2

21

2     5)   

Bu optimizasyon denklemi, denklem (4) ile verilmiş 
çözüm biçiminde yazılırsa denklem (6) elde edilmiş 
olur. 
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Denklem (6) içinde kullanılan ve sistem parametrelerini 
içeren Q, N matrisi ve R değeri aşağıda verilmiştir. 
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Buna göre performans indeksi tekrar yazılırsa, denklem 
(7) elde edilecektir. 

  







 



0

2 dtRuuNuXQXXJ TTT               (7) 

 
4.2.Skyhook Kontrol Yöntemi 

Skyhook kontrolünde sanal bir damper yardımıyla araç 
gövdesi hareketinin sönümlenmeye çalışması 
hedeflenir. Gökyüzüne bağlanmış olarak kabul edilen 
bir damperin sönümlenmesi, tekerlektekine göre çok 
daha iyi bir sönümleme yapar. Skyhook kontrol yöntemi 
de LQR kontrol yönteminde olduğu gibi sistem geri 
beslemelidir.  LQR yönteminden farklı olarak sadece 
gövde hızı geri beslemeli olup bir kazanç katsayısıyla 
çarpılır. Sisteme uygulanacak kuvvet bu şekilde oluşur. 
Sadece aracın hızı kontrol edilip sürüş kalitesi 
artırılabilir fakat sistemdeki diğer durumların 
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performansları azalır. Skyhook Kuvveti denklem (8) 
deki gibi hesaplanır. 

szCF
skysky
                       (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekil 4. Skyhook Kontrol Şeması 
 
4.3. Groundhook Kontrol Yöntemi 
 

Groundhook kontrol yöntemi Skyhook kontrol 
yönteminde olduğu gibi sanal bir sabit damper ile 
tekerleğin yükündeki dalgalanmaları yol yardımıyla 
azaltmak amacıyla tasarlanmaktadır. Groundhook 
kontrol sisteminin şeması şekil5’te görüldüğü gibidir. 
Hayali olarak oluşturulan yeraltındaki kuvvet denklem 
(9)’daki gibidir.    

rzCF
gndgnd
                     (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Groundhook Kontrol Yapısı 

5.LQR, Skyhook ve Groundhook yöntemlerine ait 
çalışmalar 

Quanser Aktif Süspansiyon deney cihazında LQR ile 
gerçekleştirilen deneylerinde farklı ağırlıklandırma 
katsayıları kullanılarak istenilen performans için 
ayarlamalar yapılmıştır. Deneylerde ve simülasyonlarda 
kullanılan simulink blok diyagramı Şekil 6’daki gibidir. 

 

Şekil 6.Quanser Aktif Süspansiyon Blok Diyagramı 

Tablo 2.’de LQR ile yapılan deneylerde kullanılan 
ağırlıklandırma katsayıları verilmiştir. Bu 
parametrelerde araç gövdesinin ivmesi ve tekerlekteki 
sapma miktarı analiz edilmiştir.  

Tablo2. LQR Tasarımında Kullanılan ağırlıklandırma 
Katsayıları 

 Bozucu 
Etki Türü ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 R 

Set1 Kare Dalga 100 10000 1 100 0.01 

Set2 Rastgele 100 10000 1 100 0.01 

Set3 Kare Dalga 100 1 10000 100 0.01 

Set4 Rastgele 100 1 10000 100 0.01 

 

Yapılan testlerde araç gövdesinin ivmesi ve tekerlek 
sapma miktarı için ağırlıklandırma katsayıları 
belirlenmiştir. Böylelikle araç gövdesindeki ivmelenmeyi 
ve tekerlekteki sapma miktarını minimuma indirgemek 
hedeflenmiştir. Diğer performans kriterleri için küçük 
sayısal değerler verilmiştir. Yapılan deneylerde giriş 
sinyali olarak 0.01m kare dalga girişi ve rastgele bozuk 
bir yol girişi sinyali uygulanmıştır.Set1 ve Set 2’de 
sadece araç gövde ivmelenmesi azaltmak 
hedeflenmiştir. Elde edilen deney sonuçları Şekil 7, 
Şekil 8’deki gibidir.Set3 ve Set4’te tekerlek sapma 
miktarını azaltmak istenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
Şekil 9 ve Şekil 10’da görülmektedir. Her iki sinyal 
girişinde de taşıt gövdesi ivmesinin,  simülasyon 
sonuçlarına ve pasif süspansiyona göre daha iyi bir 
performansa sahip olduğu görülmektedir. 
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Şekil 7.Sistemin kare dalga girişte asılı kütle ivmesi 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

zaman[s]

iv
m

e
[m

/s
2
]

Asılı kütle ivmesi

 

 

pasif

LQR deney

LQRsimülasyon

 

Şekil 8. Sistemin rastgele girişte asılı kütle ivmesi 
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Şekil 9. Sistemin kare dalga girişte tekerlek sapması 
miktarı 
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Şekil 10.Sistemin rastgele girişte tekerlek sapması 

Araç gövde ivmesi ve tekerlekteki sapma miktarını 
belirlemek için eşit ağırlıklı katsayılar kullanılmıştır. Eşit 
ağırlıklı katsayılar Tablo 3’te verilmiştir. Set 5 ve set 6’ 
daki değerler kullanılarak elde edilen sonuçlar Şekil 11, 
Şekil 12, Şekil 13 ve Şekil 14’deki gibidir. Bu sonuçlara 
göre tekli olarak yapılan kontrollerin çoklu olarak 
yapılanlara göre daha başarılı olduğu görülmektedir. 

Tablo3. LQR tasarımında kullanılan ağırlıklandırma 
katsayıları  

 Bozucu 
Etki Türü ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 R 

Set5 Kare Dalga 200 100 200 100 0.01 

Set6 Rastgele 200 100 200 100 0.01 
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Şekil 11.Sistemin eşit ağırlıklı kare dalga girişte asılı 
kütle ivmesi 
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Şekil 12.Sistemin eşit ağırlıklı rastgele girişte asılı kütle 
ivmesi 
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Şekil 13. Sistemin eşit ağırlıklı kare dalga girişte 
tekerlek sapması miktarı  
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Şekil 14.Sistemin eşit ağırlıklı rastgele girişte tekerlek 
sapması miktarı 

Eşit ağırlıklı katsayılar ile tekerlek ağırlıklı katsayılar 
karşılaştırıldığında, tekerlek ağırlıklı katsayılarla yapılan 
deney sonucundaki performansın daha iyi olduğu 
görülmektedir. Araç gövde ivmesinde de sadece gövde 
ivmesi ağırlıklı yapılan deney sonuçlarında daha iyi 
performans elde edilmiştir. Yine de eşit ağırlıklı 
katsayılar ile elde edilen sonuçlar pasif süspansiyona 
ve simülasyon sonuçlarına göre göre daha başarılıdır. 

Skyhook ve groundhook kontrolcüsünün sistem 
performansları üzerinde olan etkisi farklı Csky=-100 ve 
Cgnd=100 değerleri verilerek Şekil 15, Şekil 16, Şekil 17 
ve şekil 18’de görülmektedir. 
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Şekil 11.Sistemin kare dalga girişte asılı kütle ivmesi 
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Şekil 12.Sistemin kare dalga girişte tekerlek sapması 
miktarı 
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Şekil 13.Sistemin rastgele girişte asılı kütle ivmesi 
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Şekil 18.Sistemin kare dalga girişte tekerlek sapması 
miktarı 

Skyhook ve groundhook kontrolcüleri 
kombinasyonununun sistem performansları üzerinde 
olan etkisi Csky=-50 ve Cgnd=50 değerleri verilerek Şekil 
19 ve Şekil 20’de görülmektedir. Elde edilen sonuçlar 
göre pasif süspansiyonun asılı kütle ivmesi üzerinde 
daha başarılı bir sonuç elde ettiği görülmektedir. 
Tekerlek sapma miktarında ise skyhook groundhook 
kombinasyonu pasif süspansiyona göre daha başarılı 
olmuştur. 
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Şekil 14.Sistemin rastgele girişte asılı kütle ivmesi 
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Şekil 5.Sistemin rastgele girişte tekerlek sapma miktarı 

6. Sonuçlar 
 

Bu çalışma, tasarlanmış kontrolcülerin aktif 
süspansiyon sistemi performansı üzerinde önemli bir 
etkisi olduğunu göstermektedir. Bu etki sürücü konforu 

ve aracın yol tutuşunu temsil eden tekerlek sapması 
üzerinde belirgindir. LQR yönteminin aktif süspansiyon 
sistemi üzerinde tekli performans kriterlerinin, çoklu 
performans kriterlerine göre daha olumlu sonuçlar 
verdiği gözlemlenmiştir. Skyhook kontrolcüsünün araç 
gövdesi ivmesinde olumlu sonuçları olurken tekerlek 
sapması üzerinde başarılı olmadığı görülmüştür. 
Groundhook kontrolcüsü tekerlek sapmasını iyi kontrol 
edilebilirken, araç gövde hızı üzerinde aynı başarıyı 
gösterememektedir. Skyhook ve groundhook 
kombinasyonunun aktif süspansiyona birlikte yaptıkları 
etki, tekli olarak yaptıkları etkiye göre daha kötüdür. 
Performans ağırlıklandırma katsayılarında ayarlamalar 
yapılarak iyileştirmeler yapılabilir. Bu çalışmada 
kullanılan çeyrek araç modeli yerine tam araç modeli 
kullanılsaydı daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilirdi. 
Bu çalışmanın bütünü ele alındığında aktif süspansiyon 
sisteminin tasarımındaki olumlu sonuçlar ileriki yıllarda 
yapılacak başka çalışmalara yardımcı olacaktır.  
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Özet 
 
ESD kaplama yöntemi ile yapılan çok sert yüzey 
kaplamaları, aşınmaya karşı dayanımı yüksek olan 
yüzeylerde, yüksek sıcaklıklarda, korozyona ve 
oksitlenmeye maruz kalma durumları olan yerlerde 
çalışan büyük parçalara uygulanabilmektedir. Ayrıca 
bazı küçük parçalarda da fiziksel ve kimyasal 
zorunluluklardan dolayı aşınan ve korozyon dayanımını 
arttırmak ve yüzeylerini bir şekilde dış etkilere karşı 
muhafaza altına almak ve korumak maksadıyla da ESD 
yöntemiyle sert yüzey kaplamaları yapılabilmektedir.  
ESD yöntemi, metalik malzemelerin yüzeylerine yaygın 
yöntemlerin yanı sıra daha iyi bir bağ yapan ve iyi bir 
yapışma sağlayan elektrik akımlarının meydana 
getirdiği plazma sayesinde yüzeyde metal biriktirmesini 
sağlayan küçük bir ark kaynak yöntemidir. Bu 
çalışmada Ti6Al4V numuneler, TiC+TiB2 elektrotlarla 
kaplanmış,  numunelerin kaplama öncesi ve kaplama 
sonrası sertlikleri, aşınma değerleri  ve kaplama tabaka 
kalınlıkları irdelenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: ESD Kaplama, W, WC, AISI 1008. 
 

Abstract 
 
Titanium based alloys materials used for mechanical 
and construction purposes can exhibit high corrosion 
and abrasion resistance with coatings made on their 
surfaces. In this study, the surface of Ti6Al4V pad 
substrate was coated with TiC electrodes at different 
volts and frequencies by Electro-Spark Deposition 
(ESD) method. The ESD method is a micro arc welding 
method that allows metal deposits on the surface, 
thanks to the common methods for the surface of 
metallic materials, as well as the plasma that brings 
about a better bond and good adhesion of the electric 
currents. In this study, the Ti6Al4V samples were 
coated with TiC+TiB2 electrodes, and the precoating, 
post-coating hardnesses, wear rates and coating layer 
thicknesses of the samples were examined. 

.Keywords: ESD Coating, W, WC, AISI 1008. 

1. Giriş 
 
Kullanılan makine, cihaz ve ekipmanlarına ait 
parçaların çalışma prensipleri incelendiğinde büyük 

çoğunluğunda makinelerin sadece yüzeylerinin 
yorulduğunu görmekteyiz. Yıpranan bu yüzeylerin,  
makinenin diğer ekipmanlarının bütününe göre düşük 
veya yüksek sürtünme katsayısına sahip, çalışma 
alanına göre ısıya, aşınmaya ve korozyona daha 
mukavemetli, daha sert v.s. olması, koşulların yerine 
getirilmesi yani malzeme yüzeyinde istenilen özellikleri 
taşıyan kimyasal ve fiziksel özelliklerin sağlanması 
değişik teknolojik proseslere dayanmaktadır [1-4].  
Elektriksel yük boşalmasından ibaret olan kıvılcım 
atlaması olan Elektro kıvılcım ile kaplama (ESD) 
yönteminde, malzeme yüzeyinde meydana gelen 
kullanımdan kaynaklanan yıpranma, aşınma ve 
boyutsal değişiklikleri düzeltmek için belirlenen 
mukavemet doğrultusunda istenilen bir elektrot 
malzemesini metalik veya iletken altlık yüzey üzerine 
biriktirmek için değişken frekans ve voltaj değerleri 
kullanılır [3-7]. ESD yöntemi ile Ti6Al4V alt tabakasıa 
TiB2 kaplama işlemi Kovacik et. al. tarafından başarıyla 
yapılmıştır. EDX mikro analizi kaplama tabakası 
içindeki çökelmiş alümina, TiB2 ve diğer daha karmaşık 
fazların ESD işlemi sırasında oluşması nedeniyle, 
kaplama sertliğinin arttığını göstermiştir (Kováčik et al. 
2016). TiC-TiB2 kompozit kaplama, elektrodu olarak bir 
TiC-TiB2 kompozit çubuklu elektrotun 40Cr çeliğin 
yüzeyi elektro kıvılcım kaplama ile kaplanmış ve 
sonuçlar, kompozit kaplamanın ana fazlarının TiB2, TiC 
ve Fe3C olduğu göstermiştir.  Kompozit kaplamanın 
derinliği boyunca mikro sertlik dağılımı homojen olup, 
kompozit kaplamanın mikro sertlik değeri yüzeyinde 
ana malzemesnin sertliğinin yaklaşık 4 katına çıktığı 
ölçülmüştür. Kaplamaların aşınma mekanizması ana 
malzemenin aşınma mekanizmasından daha farklı 
labilmektedir. Örneğin, 40Cr çeliğin aşınma 
mekanizması esasen mikro kesme ilişkilendirilirken, 
kompozit kaplamanın  aşınma mekanizması mikro 
kesme, çizilme ve yorulma aşınması şeklinde ortaya 
çıkmaktadır  (4,6). Bu çalışmada, ESD kaplama 
yöntemi kullanılarak Ti6Al4V altlık malzemeleri üzerine 
kaplama malzemesi olarak TiC ile kaplama işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 
  

2. Materyal-Method 
 
2.1. Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 
Deneysel çalışmalarda 20x20x1 mm ebatlarındaki 
aşınma numuneleri kullanılmıştır. Deneysel 
çalışmalarda kullanılan Ti6Al4V alaşımının kimyasal 
bileşimi Çizelge 1 de verilmiştir. 

Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan Ti6Al4V 

alaşımının kimyasal bileşimi. 

Tür Kimyasal Bileşim (% Ağırlıkça) 

AL V Fe O2 

 
Ti6Al4V 

6.4 4.15 0,18 <0,2 

N2 C Ti  

<0,05 0,04 Bal.  
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2.2. ESD Yöntemi 
 

Kaplama işlemi için hazırlanan deney düzeneği ve Şekil 
1’de verilmiştir. Kaplama işlemi 230 devir/dk’da, 42, 92 
ve 115V ve 550Hz ve 1570Hz kaplama frekanslarında 
gerçekleştirilmiştir. Kaplama işleminin daha kolay 
gerçekleşmesi, sıçrama ve yapışmayı azaltmak 
amacıyla ve aynı zamanda oksidasyonu minimize 
etmek için kaplanan metal yüzeyine argon gazı 
tutulmuştur ve ESD kaplama süresi 2 dakika ile 
sınırlandırılmıştır. 
 

 

Şekil 1. Kaplama cihazı ve kaplama deney düzeneği. 

 
Kaplama işlemi sırasında altlık malzemeler belirli bir 
devirde dönerken, titreşimli aplikatör ile parça üzerine 
temas ettirilerek kıvılcım atlaması sağlanmakta ve 
kaplama için metal transferi gerçekleştirilmektedir.  
 
2.3. Metalografik Çalışmalar 

 
Metalografik incelemeler için hazırlanan parçalar 
kesitten kesildikten sonra, çeşitli zımparalardan 

geçirilmiştir ve 1 m’lik alumina pasta ile parlatma 
işlemine tabi tutulmuştur. Parlatılan yüzeyler %1 HF 
solüsyonunda hafifce dağlanmamıştır. Tabaka 
kalınlıkları, Olympus BX-60 marka optik mikroskop ve 
LEO 1430 VP marka SEM mikroskobu ile incelenmiş ve 
fotoğrafları çekilmiştir.  
 
Tabaka kalınlığı, metalografi numunesinin yüzünden 
yapılan en az beş ölçümün ortalaması alınarak tespit 
edilmiştir. Numunelerin XRD analizleri 20-90 derece 

arasında, CuK  (= 1.5406 A) radyasyonu kullanan 
Shimadzu XRD–6000 marka X-ışınları Difraktometresi 
ile gerçekleştirilmiştir. Numunelerin yüzeylerinde oluşan 
kaplamaların sertlik ölçümleri SHIMADZU HMV-2 
model sertlik cihazı ile yüzeyden 50 gr. yük altında 
Vikers uç ile, 5 ölçüm alınarak ortalamaları verilmiştir.  
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapısal Analiz 

Şekil 2 de optik mikroskopta makro büyütmede çekilen 
kaplamaların resimleri görülmektedir. En üst soldan 
itibaren yatay eksenler 48V, 104V ve 160V olup, 
sütunlar ise, soldan sağa olmak üzere, 550 ve 1570Hz 
kaplama frekanslarında yapılan kaplamaları 
göstermektedir. Kaplama alanları aynı olup, kaplama 
morofolojisine bakılınca, en iyi kaplamaların 550Hz 
104V ve 1570Hz 104V oldukları görülmektedir. 
Kaplamaların yüzey pürüzlülüğünün minimum etkisi 
olması ve homojen bir görünüş sergilemesi 
istenmektedir.  
 

 
 

Şekil 2. ESD yöntemiyle TiC kaplanmış yüzeylerin optik 

resimleri. 
 

 
Şekil 3. TiC+TiB2 elektrodu kullanılarak ESD ile 

kaplanan Ti6Al4V alaşımının üzerindeki kaplamayı 
göstermektedir.  
 
Tabaka üzerine katlanmalar olmakla beraber oldukca 
homojen bir mofolojiye sahiptir. Matrise paralel olarak 
veya dik ilerleyen çatlaklar oluşmamıştır. Bazı yapıların 
çatlamayı azaltıp homojenliği artırdığı bilinmekte olup 
[6,7], bu durumda, kaplamadaki alaşımlandırmanın TiC 
veTiB2 oluşumlarını daha iyi tolere ettiği 
düşünülemektedir. Çelikler üzerine yapılan 
kaplamalarda tekrarlı damlacık transferi sonucu 
katmansı yapılar görülürken, bu durumda, katmasnı 
yapılar oluşmamıştır. Ti’un ısı transferindeki zayıflığı ve 
kolayca alaşımlandırma yapması bunda etkilidir.   
 
3.2. Tabaka Kalınlığı ve Mikrosertlik 

ESD ile üretilen kaplamaların kalınlıkları ve sertlikleri 
Çizelge 2 de verilmiştir. AISI 1008 çeliklerinin üzerine 
yapılan kaplamaların kalınlıkları 11 µm -44 µm arası 
değişmektedir.  Elde edilen sertlikler dikkate alındığında 
tüm numunelerin sertlikleri artmış olup özellikle yüksek 
frekansla yapılan kaplamalarda sertlik artışı daha 
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barizdir. En yüksek ortalama sertlik 550Hz ve 1 farklı 
voltaj kombinasyonunda elde edilirken, en düşük sertlik 
ise 1570Hz ve üç farklı voltaj kombinasyonunda yapılan 
kaplamalarda elde edilmiştir. Ti6Al4V satın alındığı 
durumdaki sertlik değeri yaklaşık olarak 595HV 
olmasına rağmen alaşımlandırma sonucu matris 
sertliğinin çok üzerinde bir sertliğe, ulaşıldığı 
görülmektedir. TiC+TiB2’ün vermiş olduğu yüksek 
sertlik etkisi ve matris sertliği miktarı ve ayrıca ESD 
işleminin hızlı soğumaya yol açması tabaka sertliğinin 
yüksek çıkmasına sebep olmuştur. 
 

Çizelge 2. Tabaka kalınlıkları ve sertlikleri. 
 

Altlık ve 
Elektrod 

Kaplama 
Şartları 

Tabaka 
Kalınlığı 

(m) 
 

Matris 
Sertliği 
(HV0.05) 

Tabaka 
Sertliği 
(HV0.05) 

 
 
Ti6Al4V
TiC 

43 V, 550Hz 44 

595 

1016 

92 V, 550Hz 17 901 

115 V, 550Hz 20 852 

43 V, 1570Hz 11 980 

92 V, 1570Hz 12 1318 

115 V, 1570Hz 12 1132 

 
3.3. XRD Analizleri 

 

a)  

b)  
 

Şekil 3. ESD yöntemiyle a) 43V 550Hz ve b) 115V 

1570Hz de TiC+TiB2 kaplanmış Ti6Al4V XRD analizi. 
 

Şekil 3, 1570Hz ve 115V da yapılan kaplamanın XRD 
analiz sonucunu göstermektedir. Ti6Al4V alaşımı 
yapısında XRD tarafından tesbit edilebilecek herhangi 
bir intermetalik bulunmamaktadır, ancak kaplamadan 
gelen B ve C’un yapmış olduğu alaşımlandırmanın 
yanında, damlacıkların oluşumu sırasında ortamdaki 
O’nin Ti’un oldukca aktif bir element olmasıyla beraber 
oksit oluşumuna sebep olduğu görülmektedir.  
Kaplamadan sonra her iki fazın beraber görülmesi, 
tabakanın ince olmasıyla beraber alaşımlandırmanın 
yüzey boyunca homojen olmasından kaynaklandığını 
göstermektedir.  
 

4. Sonuçlar 
 
Ti6Al4V’un ESD kaplama yöntemiyle TiC+TiB2 
elektrodu ile kaplanması sonucunda aşağıdaki sonuçlar 
elde edilmiştir: 

 

1- Ti6Al4V alaşımlarının yüzeyine ESD yöntemiyle 
TiC+TiB2 kompoxiti başarılı bir şekilde 
kaplanmıştır.  

2- TiC+TiB2 kaplama yapılan yüzeyi en iyi morfolojiyi 
yüksek frekans 1570Hz ve orta voltaj 104V 
değerlerinde vermiştir. 

3- Ti6Al4V alaşımının ESD ile TiC+TiB2 kaplanması 
sonucunda kaplamada değişik fazlar oluşmuştur. 
Düşük voltajlarda oksit oluşumu varken diğer 
kalamalarda TiC ve TiB2 pikleri ayrı bir şeklde 
görülmüştür. r. 

4- Kaplama sonucunda yüzeyde 11 µm’ dan 42 µm 
kadar kaplama tabakası elde edilmiştir. Ti6Al4V 
alaşımlarının TiC+TiB2 kompozit elektrodları ile 
kaplanması sonucunda yüzey sertlikleri artmıştır.  
 

Teşekkür 
 

Bu çalışma için 16.FEN.BİL.10 nolu projeyi destekleyen 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Komisyonuna teşekkür ederiz.  
 

5. Referanslar 
 
[1] Reynolds, J.L; Holdren, R.L;  Brown, L.E, Electro-

spark deposition, Advanced Materials and Process 
161(3), 35-37, 2003. 

[2]  Kováčik, J., Baksa P. and Emmer Š. (2016) ‘‘Electro 
Spark Deposıtıon Of TıB2 Layers On Tı6Al4V Alloy 
’Acta Metallurgica Slovaca, 22,1, 52-59 

[3]Topaç, H,  Çelik Yüzeylerin Elektrospark Alaşımlama 
Yöntemi Kullanılarak Kromkarbür-Nikel-Krom ile 
Kaplanması, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli, 2014. 

[4] Korkmaz, K, Investigation and characterization of 
electrospark deposited chromium carbide-based 
coating on the steel. Surf. Coatings Technol., vol. 
272, pp. 1-7, 2015.  

[5]  Johnson, R.N; Sheldon, G.L, Advances in the 
electrospark deposition coating process, J. Vac. Sci. 
Technol. A 4(6), 2740-2746, 1986. 

[6]   Tang, J. (2016). Mechanical and tribological 
properties of the TiC – TiB2 composite coating 
deposited on 40Cr-steel by electro spark deposition. 
Applied Surface Science, 365: 202–208 

[7]  Talaş, Ş. Bozkurt A. Çakmakkaya, M. ve Çetkin A. 
(2016), Heat Transfer and Electrıcal Characterıstıcs 
in Spot Weldıng Wıth Composıte Coated Caps. 4th 
International Conference On Welding Technologies 
And Exhibition (Icwet’16) Gaziantep 11-13 May. 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

922



 
 
 

 

COLD GAS DYNAMIC SPRAY COATING TECHNIQUE 

SOĞUK GAZ DİNAMİK SPREY KAPLAMA TEKNİĞİ 

Yasin ÖZGÜRLÜK
a
, Kadir Mert DÖLEKER

b
, Hayrettin AHLATCI

c
,  

Abdullah Cahit KARAOĞLANLI
d 

a 
Bartin Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 74100, Bartın, Turkey,   

E-posta: yozgurluk@bartin.edu.tr  
b 

Bartin Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 74100, Bartın, Turkey,   
E-posta: kmdoleker@bartin.edu.tr  

c 
Karabük Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 78050, Karabuk, 

Turkey, E-posta: hahlatci@karabuk.edu.tr 
d 

Bartin Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 74100, Bartın, Turkey,   
E-posta: karaoglanli@bartin.edu.tr  

 

 
 

Özet 
 
Soğuk Gaz dinamik Sprey (CGDS) yöntemi son yıllarda 
büyük gelişmeler göstermiştir. Termal sprey yöntemleri 
arasında günümüzde en çok tercih edilen yöntem 
konumuna gelmiştir. CGDS tekniği, diğer termal sprey 
tekniklerinden farklı olarak; ergime olmadan 
parçacıkların katı halde yüksek hız ve düşük sıcaklıkta 
püskürtülerek yoğun kaplamalar elde edilmesi mümkün 
olmaktadır. Bu sayede, bu yöntem ile üretilen 
kaplamaların mikro yapısında oksit, porozite ve 
istenmeyen fazlar oluşmamaktadır. Bu çalışmada, 
termal sprey kaplama yöntemlerinden CGDS kaplama 
teknikleri araştırılarak literatüre katkı sağlanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Soğuk Gaz Dinamik Sprey 

(CGDS), Termal Sprey Kaplamalar, Termal Bariyer 
Kaplamalar (TBCs).  

 
Abstract 
 
Cold Gas Dynamic Spray (CGDS) method has shown 
great advances in recent years. Thermal spray 
methods have become the most preferred method 
today. CGDS technique, unlike other thermal spray 
techniques; It is possible to obtain dense coatings by 
spraying the particles in solid state at high speed and 
low temperature without melting. Thus, the 
microstructure of the coatings produced with this 
method does not produce oxide, porosity and 
undesirable phases. In this study, CGDS coating 
techniques from thermal spray coating methods were 
investigated and contribution was made to the 
literature. 
 
Keywords: Cold Gas Dynamic Spray (CGDS), Thermal 

Spray Coatings, Thermal Barrier Coatings (TBCs). 
 

1. Giriş 
 
Soğuk gaz dinamik sprey (CGDS) yöntemi Rus bilim 
adamları Profesör Anatolii Papyrin ve arkadaşları 
tarafından 1980’li yıllarda ilk defa geliştirilerek 
kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik, bir hava akımı 
içinde iki fazlı (katı+ gaz parçacıklar) ses ötesi hızlarda 
akış çalışması gerçekleştirilirken ortaya çıkmıştır. Bilim 
inşaları bu yöntemle birçok farklı malzeme üzerine 
metal kaplamalardan kompozite kadar oldukça farklı 
kaplamaları oluşturmuş ve CGDS yönteminin birçok 
farklı alanda kullanılabileceğini göstermişlerdir [1-3].  
 

Yöntemin geliştirildiği yıllarda oldukça farklı görüşler 
ortaya atılmıştır. Bir grup araştırmacı, kaplamanın 
biriktirme yapabilmesi için yüzeye püskürtülen 
parçacıkların ergime sıcaklığına veya biraz altındaki 
sıcaklığa kadar ısıtılması gerektiğini öne sürmüşlerdir. 
Diğer bir grup araştırmacı ise, parçacıklarda herhangi 
bir fiziksel değişimin olmadığını savunmuşlardır. 
Günümüze kadar yapılan çalışmaların gösterdiği 
sonuçlara göre altlık yüzeyine püskürtülen parçacıkların 
herhangi bir ergimeye maruz kalmadan biriktirilebildiği 
görülmüştür. Bu sebepten dolayı herhangi bir fiziki 
değişimden bahsedilmez. Son zamanlarda, Rusya’da,  
Amerika Birleşik Devletleri’nde, Çin’ de, Japonya’ da, 
Güney Kore’ de, Hindistan’ da ve Brezilya’ da havacılık 
ve uzay endüstrisi üzerine çalışmalar gerçekleştiren 
firmalar bu yöntem üzerine çalışmalar 
gerçekleştirmektedir [3-5].  
 

2. CGDS yönteminin avantajları 
 
CGDS yönteminin diğer termal sprey kaplama 
yöntemlerine göre birçok avantajı mevcuttur. Bu 
yöntemle üretilen ürünlerde istenmeyen faz yapıları ve 
oksitlenme oluşmaz. Kaplama sıcaklıklarının düşük 
olmasından dolayı altlık malzemede ve kaplama 
yapısında herhangi bir kimyasal değişim görülmez. Bu 
yöntem ile birlikte yoğun ve yüksek sertliğe sahip 
kaplamalar elde edilir. Oldukça yüksek hızlarda 
kaplamaların üretilebilmesi, kaplama birikimindeki 
verimin yüksek olması, kaplama işleminin düşük 
sıcaklıklarda gerçekleşmesinden dolayı altlık 
malzemenin çok fazla ısınmaması ve kaplama işlemi 
esnasında patlayıcı gazların kullanılmaması diğer 
termal sprey kaplama yöntemlerine göre avantaj olarak 
görülmektedir. Diğer yöntemlere göre oldukça fazla 
avantaja sahip olması bu yöntemin günümüzde birçok 
endüstri alanında tercih edilmesini sağlamaktadır [1,6-
9]. 
 

3. CGDS yönteminin kullanım alanları 
 
CGDS yönteminin oldukça fazla avantaja sahip 
olmasından dolayı çok fazla alanlarda yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır. CGDS yönteminin kullanıldığı 
bazı alanlar Şekil 1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1. CGDS yönteminin kullanıldığı bazı alanlar 
 
• Denizcilik uygulamalarında; korozyona maruz 
kalmış parçaların onarılmasında, camlarda meydana 
gelen buğulanmaların çözülmesinde, pompa 
tamirlerinde, kaplamalarda meydana gelen 
bozulmaların giderilmesinde, 
• İnşaat uygulamalarında; dekoratif amaçlı 
parçalarda, galvaniz kaplanmış parçaların tamirinde, 
döküm yoluyla üretilen boruların montajlanmasında, 
• Kimya uygulamalarında; bazı boruların 
kaplanabilmesinde, çukurcuk ve kavitasyon 
erozyonunun neden olduğu hasarların giderilmesinde, 
galvanik seride birbirine uzak olan ve birleştirilmiş 
parçaların kaplanmasında, 
• Tarım uygulamalarında; tarlaları sürmek için 
kullanılan çapa, tırmık vb. aletlerin kaplanmasında, 
traktör motorlarının onarılmasında ve yapımında, 
• Metal uygulamalarında; metal üretimi için 
kullanılan döküm potalarında, haddeleme tezgahlarının 
kaplanmasında ve bazı ufak mil benzeri parçaların 
kaplanmasında, 
• Medikal uygulamalarda; diş implant 
yüzeylerinin kaplanmasında, tıbbi uygulamalarda 
kullanılan aletlerin kaplanmasında, 
• Enerji üretim sektörü uygulamalarında; 
alüminyum ve bakır gibi iletkenlerin iletim bölümlerinde, 
türbin ve pompa tamirinde, yüksek sıcaklığa maruz 
kalan bazı parçalarda korozyon direncini arttırmada,  
• Elektrik-elektronik uygulamalarda; 
soğutucularda, sensörlerde ve yalıtım sağlaması 
amacıyla üretilen seramiklerde, 
• Nükleer uygulamalarda; enerji üretimi 
esnasında meydana gelen korozyonlarn 
giderilmesinde, sızdırmazlık ve basınç tanklarında, 
jeneratörlerin tamirinde, elektriksel devrelerin 
bağlantılarında, pompa tamirinde, 
• Cam uygulamalarında; yoğunlaşmayı 
engellemek amacıyla, 
• Üretim sektöründe; maça, kalıp, plastik 
enjeksiyon kalıp, termoform kalıp üretimi ve tamirinde, 
• Havacılık uygulamalarında; korozyon direncini 
arttırmak için iniş-kalkış destek ekipmanlarında, yüzey 
tamirlerinde,  
• Otomotivde; sprey lehim parçalarının düşük 
poroziteli olması istendiği durumlarda, motor bakım ve 
onarımında kullanılmaktadır. 
CGDS tekniği, uygulama alanları gözönüne alındığında 
çoğunlukla yüzey bakımında, korozyona maruz kalmış 
alanların tamirinde kullanılan önemli bir tekniktir [1,10]. 
 

4. CGDS sisteminin çalışma prensibi 
 
CGDS tekniğinde toz kaplama malzemeleri yüksek 
hızlarda (ses ötesi) altlık yüzeyine çarpmaları 
sonucunda kaplama malzemelerinin deformasyon 
özelliğine göre yüzeyde biriktirilmesine olanak sağlayan 
bir termal sprey yöntemidir. Bu yüksek hızlanma işlemi 
hava, azot ve helyum gibi gazların öncelikle ısıtılması 
ve basınçla sıkıştırılmasının ardından kaplama 
nozulundan genişleyerek altlık yüzeyine gönderilir.  

CGDS kaplama işlemi hem sabit hem de taşınabilir 
cihazlarla gerçekleştirilmesi mümkündür. İki üretim 
yöntemindeki en belirgin farklılık gaz basıncı ve tozların 
hızlarıdır. Sabit olan sistemlerde daha yüksek 
basınçlara ve hızlara çıkılabilmektedir. Bu sistemlerde 
özel bir yüksek basınç cihazı kullanılmaktadır. 
Taşınabilir sistemlerde, kaplama tabancası kaplama 
işlemini gerçekleştiren tekniyen tarafından manuel bir 
şekilde kullanılır. Bu sebepten dolayı teknisyenin bilgi 
ve becerisi bu yöntemde oldukça önemlidir. Hareketin 
hızı ve tabancanın altlığa olan mesafesi taşınabilir 
sitemlerde değişkenlik gösterebilir. Sabit olan 
sistemlerde tabanca robotik bir kola bağlıdır. Bu yüzden 
kaplama hızı ve tabancanın altlığa olan uzaklığı üretim 
esnasında genellikle sabit kalır. Şekli karmaşık olan 
parçaların kaplanması genel itibariyle taşınabilir 
sistemlerle yapılması tercih edilir. Ulaşılması güç olan 
bölgelere manuel olarak müdahale etmek daha kolaydır 
[1,10-13]. 
 
Şekil 2 ve 3’te sabit CGDS sistemine ait şematik 
gösterimi ve gerçekte kullanılan bir CGDS ünitesinin 
resimleri yer almaktadır. Bu sistemde kaplama tozu ve 
taşıyıcı gaz yüksek basınçlı bir şekilde nozula 
gönderilerek orda karışması sağlanır. Toz ve gaz 
karışımı hazne içerisinden geçerek nozuldan altlık 
yüzeyine püskürtülür. 
 
 

 
 
Şekil 2. Sabit tip CGDS sistemlerinin şematik gösterimi 
 

  
 

Şekil 3. Sabit Tip CGDS sistemlerine ait örnekler [1]. 
 
Şekil 4 ve 5’ te taşıyıcı tip CGDS sisteminin şematik 
gösterimi ve gerçek görüntüsü verilmiştir. Bu tip 
sistemlerde, besleme düşük basınçlı olarak başlar. 
Tozların gönderilmesi için besleme ünitesine basınçlı 
hava gönderilir. Bu sistemlerin kullanılmasında yüksek 
basınç gerekli değildir.  
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Şekil 4. Taşınabilir tip CGDS sistemlerinin şematik 
gösterimi 

 
 

 
 

Şekil 5. Taşınabilir tip CGDS sistemine ait bir örnek 
 
CGDS yönteminde kaplama üretiminde ilk olarak 
yüksek hızlı parçacıklar altlık yüzeyini temizleyerek aktif 
hale getirirler. Sistemde altlık yüzeyine çarpan 
parçacıklar plastik deformasyona uğrayarak yapışırlar. 
Kaplama malzemesinin altlık yüzeyine yapışması için 
yüzeye gönderilen parçacıkların en az %50 sinin 
yüzeye temas etmesi gerekir. Nozuldan çıkan 
partiküller biribirlerine ve altlığa temas ederek metalurjik 
olarak bağlanma sağlamaktadır. Çok yüksek kinetik 
enerji oluşması çekme gerilmelerinin oluşumuna neden 
olmaktadır [1,14-18]. 
  

 
Şekil 6. CGDS sisteminde kaplamanın meydana geliş 

aşamaları [1] 
 
CGDS sisteminde elde edilen kaplamaların mikroyapısı 
ve mekaniksel özellikleri kaplama malzemesinin türüne, 
tozun boyutuna ve ortalama boyut dağılımına bağlı 
olarak farklılıklar göstermektedir. Genellikle dar aralıkta 
toz dağılım ve mümkün olduğunca homojen tozlar bu 
yöntemde tercih edilmektedir. Şekil 6 ‘da gösterilen 
kaplama esansında meydana gelen 3 belirgin bölge 
vardır. 1. Bölgede altlık kısımda krater oluşumu ve 
yüzey kısımda ilk birikme oluşumu meydana gelir. 2. 
Bölgede paracık deformasyonları başlangıcı, birikme ve 

hızlandırılmış parçaların yüzeyde rotasyona uğrayarak 
birbiri üzerinde birikmesi, 3. bölgede metaller arası bağ 
oluşumunun meydana gelmesi ve yapışma sonrasında 
parçacıkların metalürjik açıdan birbirine bağlanması ve 
son olarak 4. bölge aşırı kinetik enerjisinin olması 
halinde meydana gelir. Kütlesel deformasyon, çatlama, 
parçacıkların soğuk deformasyonu ve erozyon da bu 
kısımda meydana gelir.   
 

 
5. Sonuç 
 
Bağ kaplamaların üretim yöntemleri TBC hasar 
mekanizmalarına karşı olan dayanımlara karşı en etkin 
faktördür. Üretim yöntemlerinin hızlı bir şekilde 
gerçekleşmesi sonucunda bağ kaplamalarda meydana 
gelen oksilenmeler ve poroziteler az olduğundan dolayı 
kaplama yapısı oldukça yoğun olmaktadır. Özellikle 
düşük sıcaklıklarda gerçekleşen ve biriktirme esası 
plastik deformasyona dayanan soğuk gaz dinamik 
sprey yöntemi diğer yöntemlere nazaran oldukça 
gelecek vaad eden bir yöntemdir. Kaplama 
mikroyapısında boşluk ve porozite olmamaması üretilen 
kaplamaların yoğunluğunun da yüksek olmasını 
sağlamaktadır.   CGDS yöntemiyle bağ kaplama 
porsesinin üst kaplama yöntemlerinden biri olan EB-
PVD yöntemiyle bir araya getirilerek yeni nesil 
TBC’lerin üretilmesi, oksidayon, sıcak korozyon, termal 
çevrim ve CMAS hasar mekanizmalarının bu üretilen 
yeni nesil TBC sistemleri üzerinde test edilmesi ise 
gelecekte yapılması gereken çalışmalardandır. 
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Özet 
 
Otomatik Depolama ve Geri Alma Sistemlerinde 
(AS/RS) karşılaşılan en büyük problemlerden birisi aşırı 
genlikli titreşimlerdir. Bu sistemlerde, ray üzerinde 
hareket etmeye zorlanmış bir platform, platformun 
üzerinde de transfer yüklerini taşıyan dikey ankastre bir 
sütun bulunur.  Kesit alanlarına oranla çok büyük 
uzunluklara sahip olan AS/RS dikey sütunlarında, 
özellikle platformun hızındaki büyük değişimlerde 
(hızlanma ve yavaşlama periyotlarında) yüksek genlikli 
titreşimler kaçınılmaz hale gelir. Her ne kadar bu tür 
sistemlerin dinamik davranışları deneysel ve teorik 
yöntemlerle literatürde çokça analiz edilmiş olsa da 
titreşimlerin farklı çalışma şartlarında bastırılmasını 
sağlayacak kontrolör tasarımı hala araştırılmaya açıktır. 
Bu çalışmada, AS/RS yapılarındaki titreşimleri 
bastırmak için yapılmış farklı çalışmalar incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: AS/RS, titreşim, sönümleme. 

 
Abstract 
 
One of the biggest problems in Automated Storage and 
Retrieval Systems (AS / RS) is the excessive amplitude 
vibrations. In these systems, there exist a platform 
forced to move on a rail, while a vertical beam fixed on 
the platform carries transfer loads. Because AS/RS 
vertical beams have great lengths in comparison to 
their cross-sectional areas, large amplitude vibrations 
become unavoidable, especially at fast varying platform 
speeds (in the acceleration and the deceleration 
periods).  Despite the fact that dynamic behaviors of 
these systems have been analyzed abundantly in 
literature, the subject of vibration suppressing 
controllers under various operating conditions is still 
open to research. In this study, various studies 
performed in suppressing AS/RS structural vibrations 
are examined. 
 
Keywords: AS/RS, vibration, damping. 

 

1. Giriş 
 
Gagliardi vd.’ne göre Otomatik Depolama ve Geri Alma 
Sistemleri (AS/RS) modern dağıtım merkezlerinde (DC) 
yaygın olarak kullanılmakta; durmaksızın çalışan bu 
sistemler herhangi bir zamanda malzemelerin hızlı, 
doğru ve verimli olarak taşınmasını sağlamaktadırlar 
[1]. Bu sistemler temelde ürünlerin depolandığı ve 
otomatik olarak alındığı depolama raflarından oluşur.  
Ray üzerinde hareket etmekte olan bir platform üzerine 
dikey ankastre bir çubuk şeklinde yerleştirilmiş olan 
taşıyıcı sütun olarak düşünebileceğimiz yapı daha 
karmaşık olan ve AS/RS depolama hücreleri arasında 
yük aktarımı yapmak üzere kullanılan robotik vinç 
(AS/RS hoist, asansör) sistemlerinin temelini 
oluşturması bakımından önemlidir. 

 
Sistemde engellenmesini istediğimiz problem 
titreşimdir. Kelly’e göre titreşimler mekanik ya da 
yapısal bir sistemin denge pozisyonu etrafındaki 
salınımlardır [2]. Dış kaynaktan sisteme enerji 
verilmesiyle bir atalet elementinin denge konumundan 
uzaklaştırılmasıyla başlatılırlar. Potansiyel enerji 
elemanında geliştirilen geri yükleme kuvveti ya da 
koruyucu kuvvetle denge yeniden sağlanır. 
 
Geçmişten günümüze farklı sistemlerde oluşan 
titreşimler ve sistemin dinamik davranışları deneysel ve 
teorik yöntemlerle analiz edilmiş ve analiz sonuçlarına 
göre sistemi denge konumuna getirecek kontrolörler 
tasarlanmıştır. 
 
Deneysel testlerin ve analizlerin yüksek maliyetli 
ekipman gereksinimi ve her yapıya uygun olmaması 
gibi nedenlerle uygulanması her zaman mümkün 
olmamaktadır. Bu nedenle sayısal analizler hem daha 
ekonomik hem de daha yaygın olarak uygulanmaktadır. 
 
Sonlu elemanlar, yapay sinir ağları v.b. yöntemlerle 
sistemin hareket davranışları analiz edilebilmektedir. 
Elde edilen analiz sonuçlarına göre kontrolörler, bu 
sistemlerin istenilen davranışı sergilemelerine olanak 
verecek şekilde tasarlanabilmektedir.  
 

2. Analiz ve Kontrol Uygulamaları 
 
Literatürde sabit kiriş ve hareket halindeki ters sarkaç 
gibi yapılarda deneysel ve teorik yöntemler uygulanarak 
bu sistemler üzerinde meydana gelen etkiler incelenmiş 
ve bu etkilerin azaltılması için farklı yöntemler önerilmiş 
ve uygulanmıştır. Çalışmamızda uygulamalardan 
birkaçı üzerinde durulacaktır. 
 
Aschemann ve Schindele yüksek hızlı raf 
besleyicilerinde tahmini yörünge kontrol modeli 
oluşturmak için aktif salınım sönümlemede modern 
kontrol yaklaşımlarının deneysel olarak 
araştırılmasında kullanılmak üzere izleme kontrolünün 
yanı sıra, yüksek hızlı raf besleyicinin test ekipmanını 
da hazırlamışlardır [3]. Şekil 1’de görülmekte olan 
deney düzeneği, üzerine dikey destek yapısı olarak 
elastik bir kiriş monte edilmiş, dişli bir kayış vasıtasıyla 
elektrikli DC servo motor tarafından sürülen bir 
taşıyıcıdan oluşur. Bu kiriş yapısında bir kafes değişken 
yük kütlesi ile dikey yönde yer değiştirebilir şekilde 
yönlendirilir. Çalışmada mekatronik sistemin kontrol 
odaklı modellemesi için çubuğun uzay durum gösterimi 
formule edilmiştir. Sistem üzerinde geri besleme 
uygulanmıştır. Çubuk hareketi üzerindeki model 
hatalarını ve belirsizliği en aza indirmek için hızlı 
hareket etmesi istenen sistemlerde uygulanan model 
kestirim kontrolörü (MPC) tasarlanmıştır. Bunun için 
tasarım parametreleri, giriş sınırları belirlenmiştir. 
Kafesin yataydaki hareketi için de MPC tasarlanmıştır. 
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Yapılan tüm hesaplamalar test cihazında deneysel 
olarak doğrulanmıştır. Sistem geri beslemesi olmayan 
durum ve aktif kontrol uygulanan durumlar 
karşılaştırılmıştır. Aktif kontrolün uygulandığı durumda 
salınımın çok kısa sürede sönümlendiği görülmüştür. 
 

 
Şekil 1. Yüksek hızlı raf besleyici modelinin deney seti [3]. 

 
Aschemann vd. hızlı esnek raf besleyicilerin kesin 
kontrolü için aynı sistem üzerinde geri besleme ve ileri 
besleme uygulamışlardır [4].  Yatay hareket için durum 
geri beslemesinin tasarımı için LQR yaklaşımı esas 
alınmıştır. Kontrol kazanımları için cebirsel Riccati 
denkleminin (ARE) sayısal bir çözümü kullanılmıştır. 
Kontrolör hareket denklemlerine göre tasarlanmıştır. 
Test kitinde yapılacak uygulama için uzunluk, alan, 
elastisite modülü, yoğunluk, çubuk kütlesi, kafes kütlesi 
gibi parametreler tanımlanmıştır. Tasarlanan 
gözlemcinin etkinliği gerçek durum ile karşılaştırılmış ve 
çok benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ortaya çıkan 
konum hataları hareket sırasında y yönünde yaklaşık 
2mm, x yönünde 3mm olup kararlı hal durumunda x ve 
y yönlerinde 0,3mm’nin altındadır. Şekil 2’de 
kontrolörün salınımı sönümlemesi esnasındaki konum 
değişimleri görülmektedir. Kontrol yapısı hareketin 
başlamasından itibaren yaklaşık 2,5sn sonra devreye 
girer ve salınımları aktif olarak sönümler. Tahmin edilen 
değerlerle elde edilen değerlerin birbiriyle uyum içinde 
olduğu görülür. 
 

 

Dolan ve Aschemann değişken hızlı dişli kutulu rüzgar 
türbini üzerindeki yükleri azaltmak için genişletilmiş 
doğrusallaştırma tekniğini kullanarak doğrusal olmayan 
model tabanlı kontrolör tasarlamışlardır [5]. Vites 
kutusunun ömrünü uzatmak için aktarma organlarının 
titreşim sönümlemesi oldukça önemlidir. Sönümleme 
için türbinin elastik kulesinin mekanik modeli 
oluşturulmuş, hareket denklemleri elde edilerek 
doğrusallaştırılmış, uzay durum modeli formüle edilmiş, 
rüzgar hızına bağlı olarak jeneratör torkunun ve eğim 
açısının ölçülebilir olduğu varsayılarak kule pozisyonu 
ve hızını tespit etmek için ayrık zamanlı gözlemci ve 
kontrolör tasarlanmıştır. FAST ile yapılan simülasyon 
sonuçlarına göre elastik kule üzerindeki salınımlar 
kontrol edilerek sönümlenmiştir. 
 

 
Şekil 2. Salınımın aktif olarak sönümlenmesi [4]. 

 
Paszke vd. yüksek hızlı raf besleyici sistemleri için iki 
boyutlu sistem tabanlı yinelemeli öğrenme kontrolü 
(ILC) üzerine çalışmışlardır [6]. Birçok sistemde benzer 
görevler tekrar eder. Mevcut görev için önceki görevde 
öğrenilen bilgiler kullanılır. Yinelemeli öğrenme kontrolü 
(ILC) üzerine dikey destek yapısı olarak elastik bir kiriş 
monte edilmiş, dişli bir kayış vasıtasıyla elektrikli DC 
servo motor tarafından sürülen bir taşıyıcıdan oluşan 
deney düzeneğinde uygulanmıştır. Birinci dalga modu 
için hem yatay hem dikey doğrultudaki dinamikler 
hesaplanmış; yinelemeli öğrenme kontrolü (ILC) 
yalnızca yatay doğrultuda dinamikleri tanımlayan 
doğrusal sistem modeline uygulanmıştır. Deney 
düzeneğinde görev değişik frekanslarda yaklaşık 50 
kez uygulanmıştır. Her görev için bir önceki görevde 
öğrenilen durumlar dikkate alınmıştır. Salınımların 
sönümlendiği deney ve grafik ortamlarında 
gözlemlenmiştir. Şekil 3’te deney sonuçlarına göre 
hatanın tekrar sayısına göre değişimi görülmektedir. 

 
Şekil 3. 50 tekrar için hatanın ortalama karekök değeri [6]. 

Kamada vd. dört katlı bir yapı üzerinde kolonlara 
entegre edilmiş piezoelektrik aktuatörler vasıtasıyla 
model eşleştirme metodu ve H∞ kontrol teorisi 
yöntemlerini kullanarak deneysel yöntemle aktif titreşim 
kontrolü çalışması gerçekleştirmişlerdir [7]. Deney 
düzeneği Şekil 4’de görülmekte olan çalışmada 
aktüatörler iki şekilde monte edilmiştir. Birinci durumda 
4 aktüatör birinci kata monte edilmiş, ikinci durumda 
birinci kata 4 ikinci kata 4 olmak üzere toplam 8 
aktüatör monte edilmiştir. Her iki durumda da benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. 
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Şekil 4. Piezoelektrik aktuatörler vasıtasıyla model eşleştirme 

metoduna ait deney düzeneği [7]. 

 
Benzer şekilde ÜLKER vd. akıllı bir plağın zorlanmış 
burulma titreşimlerinin aktif kontrolu için H∞ denetçi 
tasarım metodu ile bir denetçi tasarımı ve tasarlanan 
denetçinin birinci burulma titreşimlerini sönümlemedeki 
etkinliği üzerine deneysel çalışma gerçekleştirmişlerdir 
[8]. Şekil 5’te verilen deney düzeneğinde, plağın 
üzerine yerleştirilen titreşim uzama ölçerlerden SG3 için 
yeterli titreşim olmaması sebebiyle tatmin edici yanıtlar 
alınamamış olup diğer bölgelere yerleştirilen uzama 
ölçerlerde titreşimin yeterli olması sebebiyle istenilen 
sonuçlar alınmıştır.  
 

 
Şekil 5. Akıllı fin, piezoelektrik yamalar ve uzama ölçerler [8]. 

 
Gülbahçe ve Çelik ankastre bağlanmış bir kirişin aktif 
titreşimi için deneysel ve sayısal modal analizler 
gerçekleştirmişlerdir [9]. Kurgulanan sisteme ait olan 
model Şekil 6’da verilmiştir. Buradan alınan sonuçlara 
göre sonlu elemanlar yöntemi ile matematiksel model 
oluşturmuşlardır. Aktif titreşim kontrolünde kullanılmak 
üzere PID ve PPF (Pozitif Pozisyon Geri besleme) 
olmak üzere iki farklı kontrolcü tasarlamışlardır. PPF 
kontrolcünün PID kontrolcüye göre daha etkin olduğu 
sonucunu elde etmişlerdir. 

 
Şekil 6. Aktif titreşim kontrolü için kurgulanmış sistem [9]. 

 

Hong vd. ankastre bağlanmış kirişlerin aktif titreşim 
kontrolü için tek modlu ve çok modlu pozitif pozisyon 
geri besleme (PPF) kontrolörleri tasarlamışlardır [10]. 
Bu kontrolörün toplam kinetik enerjiyi 11.13dB azalttığı 
gözlemlenmiştir. 
 
Kumar ve Jerome ters sarkacın Euler-Lagarangian 
denklemlerini kullanarak matematiksel modelini elde 
etmişlerdir [11]. Denge kontrolü için LQR yöntemini 
kullanmışlardır. Bunun için hız kontrol cihazı ve 
dengeleyici kontrolör olmak üzere iki kontrolör 
tasarlamışlardır.   
 
Ogata doğrusal karesel düzenleyiciyi durum uzayında 
verilen amaç (maliyet) fonksiyonunu minimize eden 
optimal kontrol girdi katsayısını hesaplayan kontrolör 
olarak tanımlamıştır [12].  
 
Doğrusal durum uzay formunda verilen bir sistem: 
 

    (1) 
 
şeklinde gösterilmektedir.  Burada x durum vektörü, u 
ise girdidir. Doğrusal karesel düzenleyici girdiyi durum 
vektörü ile K gibi optimal bir katsayınının çarpımına 
eşitler. Tüm durumların geri beslemesine dayalı bir girdi 
değeri elde edilir. Doğrusal karesel düzenleyici için girdi 
değeri Denklem 2’de gösterilmektedir. 
 

    (2) 
 
Girdi için optimal K katsayısının hesaplanması 
gerekmektedir. Doğrusal durum uzay sistemindeki 
durum vektörü ve girdiye bağlı amaç fonksiyonu 
Denklem 3’teki gibidir. 
 

    (3) 

Burada Q ve R matrisleri sırasıyla durum vektörünün ve 
girdinin ağırlık matrisleridir. Q pozitif tanımlı ya da 
pozitif yarı tanımlı, R pozitif tanımlı matrislerdir. 
 
Şahin vd. akıllı bir kirişin aktif titreşim kontrolü için sonlu 
elemanlar yöntemi ile kirişe ait model oluşturmuş ve H∞ 
ve µ kontrolör tasarımı gerçekleştirmişlerdir [13]. 
Sisteme ait sonlu elemanlar modeli ve deney düzeneği 
Şekil 7’da görülmektedir.  
 
Nikishkov’a göre sonlu elemanlar yöntemi (FEM) kısmi 
diferansiyel denklemlerle tanımlanan veya fonksiyonel 
minimizasyon olarak formüle edilebilir problemlerin 
çözümü için bir hesaplama tekniğidir [14].  Nikishkov 
sonlu eleman çözüm prosedürünün ana adımlarını: 

 Alanı ayrıştırma (Ön işlemci ile düğümlerle temas 
eden bir  çözüm alanını sonlu elemanlara bölme) 

 İnterpolasyon fonksiyonlarını (şekil 
fonksiyonlarını) tanımlama (Eleman civarındaki 
alan değişkenlerinin ara değerlerinin 
hesaplanması) 

 Eleman matrislerini ve vektörlerini tanımlama 
(Değişimsel yaklaşım ve Galerkin metodu gibi 
yöntemlerle) 

 Eleman eşitliklerini toplama (Denklemlerde 
hesaba katılmayan sınır koşulları da bu aşamada 
dahil edilir.) 

 Evrensel eşitlik sistemini çözme (Seyrek, simetrik 
ve pozitif kesin olan sonlu eleman evrensel eşitlik 
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sisteminin çözümü için doğrudan ve iteratif 
metotlar kullanılabilir.) 

 Eklenen sonuçları hesaplama (Örneğin, mekanik 
problemlerde çözümden sonra elde edilen yer 
değiştirmelere ilave olarak gerinme ve gerilmeler 
de hesaba katılır.)  

 

 

 
Şekil 7. Kirişin sonlu elemanlar modeli ve deney düzeneği [13]. 

 
Girgin vd. kirişlerin serbest titreşim frekanslarının 
çözümü için Genelleştirilmiş Diferansiyel Quadrature 
(GDQ) metodunu kullanmışlardır [15].  Çok az sayıda 
düğüm noktası olmasına rağmen başarılı sonuşlar elde 
etmişlerdir. 
 
Sınır değer problemlerinde daha az sayıda düğüm 
noktası kullanarak kabul edilebilir doğruluğa sahip 
sonuçlar elde etmek için kullanılan diferansiyel 
quadrature metodunda var olan zorlukların üstesinden 
gelmek için Shu ve Richards tarafından genelleştirilmiş 
diferansiyel quadrature metodu (GDQM) geliştirilmiştir 
[16]. Shu ve Richards, n’inci dereceden türevlerin 
polinom test fonksiyonu ağırlıklı katsayılar için tekrar 
eden bir bağıntı elde etmişler ve dairesel bir silindirden 
geçen akım problemine GDQ metodunu 
uygulamışlardır. 
 
Bilgiç ters sarkacın denge kontrolünü iyileştirmeye 
yönelik olarak Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bulanık Mantık 
(YBM) Kontrolcü tasarımı gerçekleştirmişlerdir ve klasik 
kontrol yöntemlerinden olan LQR kontrolcüye göre 
performansını deneysel olarak karşılaştırmışlardır [17]. 
YBM kontrolcünün performans kriterlerini sağlamada 
LQR kontrolcüye göre daha başarılı olduğu 
görülmüştür. 
 
Yıldırım ve Uzmay araç üzerindeki dikey titreşimleri 
yapay sinir ağı yöntemi kullanarak incelemişlerdir [18]. 
 

Graupe yapay sinir ağlarını biyolojik (insan veya 
hayvan) merkezi sinir sisteminin sinir hücresi (nöron) 
ağlarını, bütün halinde simule etmeye çalışan 
hesaplama ağları olarak tanımlamıştır [19]. Bu hücre-
hücre, nöron-nöron, element-element olarak en ince 
ayrıntısına kadar gerçekleştirilen bir simulasyondur. 
Biyolojik nöronların nörofizyolojik özellikleri taklit 
edilerek insan beyni gibi hesaplamayı değiştirir, geliştirir 
veya hızlandırır. Böylelikle geleneksel (dijital ve analog) 
makinalardan ayrılır. Tüm bunlara rağmen yapay sinir 
ağları tarafından gerçekleştirilen simulasyonun oldukça 
kaba olduğunu söyleyebiliriz.  

 
3. Sonuçlar ve Öneriler 
 
Çalışmamızda yatayda hareket eden araba üzerindeki 
dikey ankastre çubuğa ve ters sarkaç gibi benzer 
sistemlere uygulanan titreşim analizleri ve bu analizler 
doğrultusunda tasarlanan kontrolörler incelenmiştir. 
Sonlu elemanlar, yapay sinir ağları, genelleştirilmiş 
diferansiyel quadrature (GDQ) vb. analiz yöntemlerinin 
tek başına kullanılabildiği gibi cevaplama sürelerinde 
gecikmelere sebebiyet vermemek için birkaçının bir 
arada kullanılabildiği görülmüştür.  Analiz sonucuna 
göre titreşimi sönümlemek için doğrusal karesel 
düzenleyici (LQR), H∞, PPF ve PID denetleyici gibi 
kontrolörler tasarlanarak sistemlerin dengeli çalışması 
sağlanmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda tasarlanan 
benzer kontrolörlerin farklı uygulama alanlarında yine 
benzer sonuçlar verdiği görülmüştür. 
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Özet 
 
Haptik cihazlar, sanal veya teleoperasyon ortamlarıyla 
gerçek-zamanlı etkileşimler elde etmek üzere 
tasarlanmış olan elektromekanik sistemlerdir. Bu 
cihazlar hem konum takibi hem de kuvvet geri-
bildiriminin gerekli olduğu uygulamalarda kullanıcıda 
gerçekçi bir kinestetik algılar oluşturmak için 
kullanılırlar. Mimarilerine bağlı olarak, bu cihazların 
kinematik yapıları seri, paralel veya hibrit 
olabilmektedir. Bir haptik cihazdan beklenen 
gereksinimler genellikle kullanılacağı uygulamaya bağlı 
olarak değişkenlik gösterdiğinden, haptik cihazların 
büyük bölümü uygulamaya özel olarak üretilmektedir. 
Bu nedenle ticari olarak temin edilebilir cihaz sayısı 
oldukça azdır. Mevcut cihazların çoğu genel amaçlı 
kullanıma uygun değildir ve yüksek fiyat etiketleri 
taşımaktadır.  Buna rağmen, haptik cihazların varlığı, 
mühendisliğin çeşitli dallarından medikal, askeri ve 
eğlence sektörüne kadar çok çeşitli alanlarda 
gerçekleştirilen uygulama sayısında muazzam bir artışa 
yol açmıştır.  Bu uygulamalar teleoperasyondan (tele-
cerrahi dahil) eğitim ve öğretim simülatörlerine kadar 
çeşitlilik göstermektedir.  Belirli bir uygulama için hangi 
cihazın seçilmesi gerektiği ya da uygulamaya özel ne 
tipte bir cihazın tasarlanıp imal edilmesi gerektiği 
önemli bir problemdir.  Haptik cihazın kinematik yapısı, 
belirli bir uygulama için istenen hareketleri üretebilme 
konusunda en etkili faktördür. Bu çalışmada, yaygın 
olarak kullanılan haptik cihazları kinematik yapılarına 
göre karşılaştırmalı olarak değerlendirmek 
amaçlanmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Haptik cihazlar, seri mekanizma, 

paralel mekanizma, hibrit mekanizma 

 
Abstract 
 
Haptic devices are electromechanical systems 
designed for achieving real-time interactions with virtual 
or teleoperation environments.  They are used in 
applications where both position tracking and force 
feedback are required for creating realistic kinesthetic 
perceptions to users.  Depending on their architecture, 
these devices may have serial, parallel or hybrid 
kinematic structures.  Since the requirements for a 
haptic device is generally determined by the intended 
application, most haptic devices are custom built, and 
there are a handful of commercially available haptic 
devices.  Moreover, most available devices are not 
general purpose and carry high price tags.  
Nevertheless, availability of these haptic devices have 
already led to a tremendous increase in the number of 
applications, ranging from various fields of engineering 
to military, entertainment and medical sectors.  The 
extend of these applications varies from teleoperation 
(including tele-surgery) to teaching and training 

simulators.  A major obstacle in the haptic industry is 
still in not knowing how to choose the right kind of a 
haptic device or design one that meets all of the 
application dependent requirements. Realizing that 
haptic device kinematic structure is most influential on 
producing the desired motions for a particular 
application, this paper is aimed at investigating and 
then comparatively analyzing the most commonly used 
haptic devices according to their kinematic structures. 

Keywords: Haptic devices, series mechanism, parallel 

mechanism, hybrid mechanism 
 

1. Giriş 
 
Haptik terimi termal ve dokunma gibi diğer çeşitleri de 
içermesine rağmen çalışma boyunca sadece kinestetik 
etkileşimi ifade etmek için kullanacaktır.  İdeal bir haptik 
cihaz, geniş bir çalışma uzayına, düşük atalete, yüksek 
rijitliğe, düşük sürtünmeye ve yüksek kontrol bant 
genişliğine ve serbestlik derecesine sahip olmalıdır [1–
4].  Haptik cihazlardan beklenen bu ve diğer bazı 
özelliklerin sağlanmasında seri, paralel veya hibrit 
mekanizmalar kullanılabilmektedir [3]. 1950’de Goertz 
[5] tarafından önerilen ilk haptik cihazı takiben çok 
sayıda imal edilmiş olan bu cihazların sahip oldukları 
mekanizmaların her birinin kendilerine göre avantaj ve 
dezavantajları bulunmaktadır.     
 
Seri mekanizmalar, uzuvların birbirinin ardı sıra 
mafsallarla birleştirildiği açık çevrimli sistemlerdir. Bu 
sistemlerin açık çevrimli olmaları çalışma uzaylarının 
geniş olmasını sağlamakla birlikte sistemin rijitliğinin de 
düşük olmasına neden olmaktadır. Bunun yanında seri 
mekanizmaların çalıştırılmasında kullanılan eyleyiciler 
(aktüatörler) çoğunlukla hareketli uzuvların üzerinde yer 
almaktadır.  Eyleyicilerin hareketli uzuvların üzerinde 
yer alması uzuvların bu eyleyicileri taşıyabilecek 
mukavim bir yapıya sahip olmasını zorunlu kılmaktadır, 
bu durum ise mekanizmayı oluşturan uzuvların ağır ve 
hantal olmalarına neden olmaktadır.  Her ne kadar 
endüstriyel robotlar da haptik cihazlar olarak 
kullanılmışsa da [6-7], bu iş için özel olarak üretilmiş 
cihazların kullanımı daha yaygındır. 
  
Paralel mekanizmalar, uzuvlarının ve mafsalların, biri 
sabit diğeri hareketli iki platformun arasında birbirine 
paralel olarak yer aldığı kapalı çevrimli sistemlerdir. 
Sabit olan platform sistemin temelini oluşturmakta ve 
sistemi çalıştıran eyleyiciler genellikle bu platform 
üzerinde yer almaktadır. Hareketli platform ise sistemin 
serbestlik derecesine bağlı olarak istenilen konum ve 
yönelime (oryantasyon) getirilebilmektedir. Eyleyiciler 
genellikle hareketli uzuvlardan ziyada sabit temel 
platformu üzerinde yer aldığından, kullanılan uzuvların 
ve mafsalların taşıyacakları yük miktarları seri 
mekanizmalara nazaran daha düşüktür. Paralel 
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mekanizmaların kapalı çevrimli sistemler olmaları 
çalışma uzaylarının seri mekanizmalara göre nispeten 
daha dar olması anlamına gelir (ilave olarak tekillikten 
sakınılması paralel olanlarda seri mekanizmalara göre 
daha karmaşıktır [8]). Yine de yüksek rijitliğe ve düşük 
atalete sahip olmaları paralel mekanizmaları tercih edilir 
kılmaktadır. 
Hibrit mekanizmalar ise seri ve paralel mekanizmaların 
birlikte kullanıldığı yapılardır. Hibrit mekanizma 
oluşturulmasında amaç her iki türdeki mekanizmanın 
avantajlarını ön plana çıkartırken aynı zamanda 
dezavantajlarından da kaçınmaktır.  Hibrit 
mekanizmalar oluşturulurken genellikle paralel 
mekanizmanın sabit platformu sabit uzuv olarak 
kullanılmakta ve son eğleyicisine bir seri mekanizma 
ilave edilmektedir.  
 

Bu çalışmada öncelikle yaygın olarak kullanılmakta 
olan seri, paralel ve hibrit mekanizmalı haptik cihazlar 
incelenmiştir. Ardından cihazlar birbiri ile kıyaslanarak 
üstünlükleri ve eksik yanları vurgulanmıştır. 
 

2. Haptik Cihazlar 
 
Haptik cihazları kinematik yapılarına göre seri, paralel 
ve hibrit olarak gruplamak mümkündür. Literatürde 
farklı serbestlik dereceli ve çok çeşitli kinematik 
yapılarda haptik cihazlar olmasına rağmen bu 
çalışmada daha çok yaygın olarak kullanılan cihazlar 
üzerinde durulacaktır. Yaygın olarak kullanılmakta olan 
haptik cihazların yapısal özellikleri Çizelge 1’de 
verilmiştir.  

Çizelge 1. Haptik cihazların yapısal özellikleri [9-24]. 

Haptik Cihaz 

 

A
lg

ıl
a

m
a
 s

e
rb

e
s

tl
ik

 d
e
re

c
e
s

i 

A
k

ti
f 

s
e
rb

e
s

tl
ik

 d
e

re
c

e
s
i 

Ç
a
lı
ş

m
a
 u

z
a

y
ı 

(ö
te

le
m

e
) 

 

G
e

n
iş

li
k

 ×
 Y

ü
k
. 
×

 D
e
ri

n
li
k
 

(m
m

) 
 Ç

a
lı
ş

m
a
 u

z
a

y
ı 

(d
ö

n
m

e
) 

  

Y
a

w
 -

 P
it

c
h

 –
 R

o
ll
 (

d
e
re

c
e

) 
 Ö

te
le

m
e
 ç

ö
z
ü

n
ü

rl
ü

ğ
ü

 (
μ

m
) 

D
ö

n
m

e
 ç

ö
z
ü

n
ü

rl
ü

ğ
ü

 (
d

e
re

c
e
) 

R
ij
it

li
k
 (

N
/m

) 

 S
ü

re
k
li
 k

u
v
v

e
t 

(N
) 

 S
ü

re
k
li

 d
ö

n
m

e
 t

o
rk

u
 (

m
N

m
) 

HapticMaster 3 3 555×400×360  - 4-12 - 10000 100  - 

Haption Virtuose™ 3D Desktop 6 3 520×400×220  - 23 - 1000 3  - 

Haption Virtuose™ 6D Desktop  6 6 520×400×220 270-120-250 23 0.0023 2000 3 200 

Haption Virtuose™ 3D 6 3 1330×1020×575 330-130-270 16 0.35 2000 9.5 - 

Haption Virtuose™ 6D 6 6 1330×1020×575 330-130-270 16 0.003 2000 9.5 1000 

Haption Virtuose™ 6D TAO™ 7 6 1070×820×458 330-130-270 13 0.0018 2000 12 1400 

3D Systems Phantom® Premium™ 1.0  3/6 3/6 381×267×191 297-260-335 30 0.008 3500 8.5 170 

3D Systems Phantom® Premium™ 1.5 3/6 3/6 381×267×191 298-260-335 7 0.008 3500 37.5 170 

3D Systems Phantom® Premium™ 3.0  3/6 3/6 838×584×406 299-260-335 20 0.008 1000 22 170 

3D Systems Touch X™ 6 3 160×120×70  - 23  - 1480 7.9  - 

3D Systems Touch™ 6 3 160×120×70  - 55  - 1020 3.3  - 

3D Systems Touch™ 3D Haptic Stylus 3 3 265×241×89  - 84  - -  3.4  - 

Quanser 3-DOF Planar Pantograph 3 3 270×90 360 20  - 8000 3.1 77 

Quanser Haptic Wand 5 5 480×250×215  - 40  - 8000 3 250 

Quanser HD² 6 5 800×250×350 360-180-180  51 0.088 3000 7.7 948 

Force Dimension omega.3 3 3 ∅160 × 110  - 10  - 14500 12  - 

Force Dimension omega.6 6 3 ∅160 × 110 240-140-320 10 0.09 14500 12  - 

Force Dimension omega.7 7 4 ∅160 × 110 240-140-180 10 0.09 14500 13  - 

Force Dimension sigma.7 7 7 ∅190 × 130 × 25 235-140-200 1.5 0.013  - 20 400 

Force Dimension delta.3 3 3 ∅400 × 260  - 20  - 14500 20  - 

Force Dimension delta.6 6 6 ∅400 × 260 44-44-44 20 0.04 14500 20 150 

Novint Falcon™ 3 3 101×101×101  - 63.5  -  - 8.9  - 

 
Seri mekanizmalı haptik cihazların en bilinenlerinden 
birisi olan bir döner ve iki prizmatik mafsalın ardı sıra 
sıralandığı 3 serbestlik dereceli HapticMaster (Şekil 1) 
8 dm

3
 hacimli bir çalışma uzayına (öteleme) sahiptir [9]. 

100 N anma ve 250 N maksimum kuvvet geribildirimi 
yapabilen cihaz aynı zamanda 4-12 μm hassasiyetine 
ve 10-50 kN/m rijitlik değerine sahiptir [9]. Düşük bir 
serbestlik derecesine sahip olmasına rağmen seri 
mekanizmalara göre oldukça yüksek bir rijitlik değeri 
vardır. Bu nedenle oldukça uzun bir geçmişe sahip 
olmasına rağmen bu cihaz günümüzde de halen aktif 
olarak kullanılmaktadır. 
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Şekil 1. HapticMaster [9]. 

 
Haption tarafından üzeretilen bazıları oda 
büyüklüğünde dahi olan farklı boyut ve serbestlik 
derecelerinde genellikle seri mekanizmalı olan birçok 
haptik cihazı bulunmaktadır. Bu çalışmada üretilen bu 
cihazlardan Virtuose™ 3D, 6D, 3D Desktop, 6D 
Desktop ve 6D TAO™ modelleri incelenmiştir (Şekil 2) 
[10]. Çizelge 1’den görüldüğü üzere Virtuose™ 3D 
Desktop modeli 3 serbestlik derecesinde hareket 
algılama ve kuvvet geri-bildirimi yapabilen Haption 
firmasının ürettiği cihazlar arasında en düşük özelliklere 
sahip olandır. 3 N değerindeki sürekli kuvvet 
geribildirim değeri oldukça düşük gibi görünmesine 
rağmen aynı kuvvet geribildirim değerine sahip muadil 
cihazlarla karşılaştırıldığında oldukça büyük bir çalışma 
uzayına sahip olduğu görülmektedir. Virtuose™ 6D 
Desktop modeli ise Virtuose™ 3D Desktop modelinin 
son eyleyicisine 3 aktif eksen daha ilave edilerek 6 
serbestlik derecesinde hareket algılama ve kuvvet geri-
bildirimi yapabilir hale getirilmiş halidir. Virtuose™ 3D 
ile Virtuose™ 6D arasında da benzer bir durum vardır. 
Virtuose™ 3D 6 serbestlik derecesinde hareket 
algılayabilirken bunun yanında 3 serbestlik derecesinde 
kuvvet geribildirimi yapabilmektedir. Buna karşın 
Virtuose™ 6D 6 serbestlik derecesinde hem hareket 
algılama hem de kuvvet geri-bildirimi yapabilir durumda 
olmasının yanı sıra 1330×575×1020 mm gibi oldukça 
büyük bir çalışma uzayında 16 μm gibi iyi bir öteleme 
çözünürlüğüne sahiptir. Rijitlik değeri ise HapticMaster 
veya paralel mekanizmalı cihazlar kadar yüksek olmasa 
dahi seri mekanizmalı bir cihaza göre oldukça iyi 
durumdadır. Bu serinin bir diğer ürünü ise 6 aktif 
serbestlik derecesi ve bir adet pasif pensi (gripper) 
bulunan Virtuose™ 6D TAO™’dir. 

  
Şekil 2. Haption Virtuose™ 6D [11] ve 6D Desktop [12]. 

 

3D Systems daha çok masaüstü tipi seri mekanizmalı 
heptik cihazlar üretmektedir. Şekil 3’te görülmekte olan 
Phantom® Premium™ 1.0, 1.5 ve 3.0 [13] modelleri 
seri mekanizmalara göre oldukça yüksek bir rijitlik 
değerine sahiptirler ve özellikle profesyonel kullanıma 
uygun cihazlardır. Siparişe bağlı olarak 3 veya 6 
serbestlik dereceli olarak imal edilebilmektedirler. En 
düşük özellikli Phantom® Premium™ modeli olan 1.0 
dahi 16 μm öteleme çözünürlüğüne sahiptir. Phantom® 
Premium™ 1.0 modeli temel alınarak geliştirilen 1.5 
modeli ise 7 μm öteleme çözünürlüğüne ve 37.5 N’luk 
anma kuvveti ile bu çalışmada incelenen cihazlar 
arasında en yüksek kuvvet geri-bildirim değerine sahip 
cihazdır. Phantom® Premium™ 3.0 modeli ise 1.5 
modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olmayıp çok daha 
büyük bir çalışma uzayına (öteleme) sahip olan farklı 
bir cihazdır. Boyutlarının büyümesi dolayısıyla öteleme 
çözünürlüğü 20 μm değerine çıkarken aynı zamanda 
rijitlik değeri de diğer modellere göre dikkate değer 
seviyede düşmüştür.  
 

 
Şekil 3. Phantom® Premium™ 1.5 ve 3.0 [13]. 

 
3D Systems’in diğer ürünleri ise 3D Systems Touch™ 
(SensAble PHANToM™ Omni) ve Touch X™’tir 
(SensAble PHANToM™ Desktop) (Şekil 4) [14]. 
Çalışma uzayları (öteleme) diğer seri mekanizmalı 
haptik cihazlara nazaran oldukça dar olan bu serideki 
cihazlar, maliyetlerinin azaltılması için plastik 
malzemeden üretilmiştir. Touch™ ve Touch X™’in 
teknik özellikleri profesyonel cihazlardan çok uzak 
olmamasına rağmen maliyetlerinin diğer birçok cihaza 
göre düşük olması, bu cihazların eğitim ve araştırma 
alanlarında en sık kullanılan cihazlar olmalarını 
sağlamıştır. 

 
Şekil 4. 3D Systems Touch™ ve Touch X™ [14]. 

 
3D Systems’in diğer bir cihazı da Şekil 5’te görülmekte 
olan Touch™ 3D Haptic Stylus’tur [15]. Touch™ 
serisinin diğer cihazları gibi yine plastik malzemeden 
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imal edilmiş olan bu cihaz, bu serinin en düşük fiyatlı 
cihazıdır. Maliyetinin uygun olması sayesinde 3D 
tasarım programlarında 3D Mouse olarak kullanımı 
yaygındır. 
 

 
Şekil 5. 3D Systems Touch™ 3D Haptic Stylus [15]. 

 
Beş-kol ya da yaygın bilinen adıyla pantograf 
mekanizması, 2 serbestlik dereceli paralel bir 
mekanizmadır. Quanser’in ürünleri arasında pantograf 
mekanizmasının kendi başına kullanıldığı 2-DOF 
Planar, iki pantograf mekanizmasının birlikte kullanıldı 
Quanser 3-DOF Planar Pantograph [16], 5-DOF Haptic 
Wand [17] ve HD² [18] gibi 2, 3 ve 5 serbestlik dereceli 
haptik cihazları bulunmaktadır. 5-DOF Haptic Wand ve 
HD² modelleri Şekil 6’da görülmektedir. Paralel bir 
mekanizma olmasından dolayı 5-DOF Haptic Wand’ın 
rijitlik değeri seri mekanizmalı cihazlara göre oldukça 
yüksek olmasına rağmen 40 μm’lik öteleme 
çözünürlüğü bir miktar yüksek gibi gözükmektedir.  
Diğer taraftan HD² modeli de paralel bir mekanizma 
olmasına rağmen çalışma uzayı (öteleme) seri 
mekanizmalar kadar genişken rijitliği oldukça küçüktür. 
 

  
Şekil 6. Quanser 5 DOF Haptic Wand [17] and HD² [18] 
 
Force Dimension’ın ürettiği haptik cihazların tümü 
paralel bir mekanizma olan delta mekanizması 
temellidir. Bu mekanizma sayesinde çok yüksek bir 
rijitliğe ve düşük bir öteleme çözünürlüğüne sahiptirler. 
Şekil 7’de omega.3 ve omega.7 modelleri 
görülmektedir. Aynı seride omega.6 modeli de 
mevcuttur. Her üç modelde aynı delta mekanizması 
platformunu paylaştığı için konum alanındaki çalışma 
uzayları (öteleme) özdeştir. Bunlardan omega.6 cihazı 
omega.3 cihazının son eyleyicisine 3 serbestlik dereceli 
bir gimbal mekanizması eklenerek elde edilmiştir ve bu 
sayede 3 aktif serbestlik derecesine sahipken 6 
serbestlik derecesinde algılama yapabilmektedir. Bir 
diğer model olan omega.7 ise omega.6 modelinin son 
eyleyicisine aktif bir pens (gripper) eklenmiş halidir ve 
bu sayede 4 aktif serbestlik derecesine sahiptir ve 7 
serbestlik derecesinde algılama yapabilmektedir.  
 

 
Şekil 7. Force Dimension omega.3 [19] ve omega.7 [20] 
 
Force Dimension’ın fiziksel olarak omega.7’ye 
benzeyen sigma.7 modeli (Şekil 8) 7 aktif serbestlik 
derecesine sahipken aynı zamanda 1.5 μm’lik bir 
öteleme çözünürlüğüne sahiptir. Bu kadar iyi bir 
hassasiyete ve yüksek serbestlik derecesine sahip 
olması, bu cihazı mikro cerrahi robotlarının 
teleoperasyonla yönlendirilmesinde kullanılabilecek en 
iyi aday yapmaktadır [26]. 

 
Şekil 8. Force Dimension sigma.7 [21]. 

 
Force Dimension’ın diğer cihazları Şekil 9’da 
görülmekte olan delta.3 ve delta.6 ise omega 
serisinden daha büyük bir çalışma uzayına (öteleme) 
sahiptir.  Aynı temel platformu paylaşmakta olan bu 
cihazlardan delta.6 modeli delta.3’ün son eyleyicisine 3 
aktif serbestlik dereceli bir gimbal mekanizması 
eklenmiş halidir.  
 

  
Şekil 9. Force Dimension delta.3 [22] ve delta.6 [23]. 

 
Novint Falcon™ Şekil 10’da görüldüğü üzere 3 
serbestlik dereceli bir delta mekanizmasından ibarettir. 
Başlangıçta bilgisayar oyunları için 3D joystick olarak 
tasarlanmıştır. Ancak maliyetinin çok düşük olması, 
düşük bütçeli projelerde haptik cihaz ihtiyacına çözüm 
oluşturması sonucunu getirmiştir. Bu sayede Novint 
Falcon™ birçok bilimsel çalışmada kullanılmıştır.  
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Şekil 10. Novint Falcon™ [25]. 

 
3. Sonuçlar 

 
Paralel ve seri mekanizmalardaki en önemli konulardan 
bir tanesi çalışma uzaylarının (öteleme ve dönme) 
genişletilmesidir. Uzuvların boyutlarının arttırılması ile 
çalışma uzayını (öteleme) sadece hacimsel olarak 
arttırılabilirken, bunun yönelimle ilgili olan çalışma 
uzayında (dönme) herhangi bir etkisi olmamaktadır. 
Paralel mekanizmalarda yönelimle ilgili olan çalışma 
uzayı (dönme) oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle pratik 
uygulamalarda 6 serbestlik dereceli bir paralel 
mekanizma yerine 3 serbestlik dereceli bir paralel 
mekanizmanın son eyleyicisine 3 serbestlik dereceli bir 
gimbal mekanizması ekleterek elde edilen Force 
Dimension omega.6, omega.7, sigma.7 ve delta.6’da 
olduğu gibi hibrit mekanizmalar tercih edilmektedir. 
Hibrit mekanizmalar paralel mekanizmalar gibi yüksek 
bir rijitliğe ve düşük bir öteleme çözünürlüğüne 
sahipken aynı zamanda seri mekanizmalar gibi yönelim 
bölgesinde geniş bir çalışma uzayına (dönme) 
sahiptirler.  
 
Yüksek kalitede haptik etkileşimin gerçekleşmesi düşük 
atalet ve yüksek rijitlik değerlerine sahip yüksek 
serbestlik dereceli ve uygun algılama sisteminin 
entegre edildiği bir haptik cihazı gerektirir. İncelenen bu 
ciharlardan görüldüğü kadarıyla çok büyük bir çalışma 
uzayına ihtiyaç olması durumunda seri mekanizmalı 
cihazların kullanılması kaçınılmaz görünmektedir. 
Küçük çalışma uzayının yeterli olduğu uygulamalar için 
düşük atalet ve yüksek rijitlik değerlerine sahip paralel 
mekanizmalı cihazlar en iyi tercih olacaktır. Ancak 
küçük çalışma uzayının yanında büyük bir oryantasyon 
uzayına ihtiyaç duyulan uygulamalarda en iyi tercih 
yüksek serbestlik dereceli hibrit mekanizmalı 
cihazlardır. 
 
Haptik cihazın kinematik yapısı, serbestlik derecesi, 
rijitlik değeri, kuvvet geribildirim değeri, hareket 
çözünürlüğü gibi faktörler maliyeti üzerinde de büyük bir 
etkiye sahiptir. Bu özelliklerdeki iyileştirmeler cihazın 
üretim maliyetini dikkate değer seviyede arttırmaktadır.  
Bu nedenle haptik cihaz seçiminden önce, cihazın 
kullanılacağı uygulamanın asgari gereksinimleri iyi tahlil 
edilmelidir. Uygun maliyetli bir haptik cihazın 
seçilebilmesi için her şeyden önce gerçekleştirilecek 
uygulamanın gereksinimlerin doğru bir şekilde tespit 
edilmesi gerekir. 
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Özet 
 
20 yy.’dan günümüze kadar termal bariyer kaplamalar 
(TBCs) güç santrallerinde, gelişmiş turbo motorların 
yanma odalarında, türbin bıçakları ve kanatçıklarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda 
çalışan bu parçalar sürekli olarak ısınma ve 
soğumadan dolayı tekrarlı hasarlara maruz 
kalmaktadırlar. TBC’ lerin mekanik özelliklerinde termal 
şoklardan kaynaklı bozulmalar meydana gelir. Ayrıca 
oluşan tüm hasar mekanizmaları kaplamaların 
mikroyapısal özelliklerinden de etkilenmektedir. 
Kaplamaların performansı üzerinde etkili olan diğer bir 
unsur ise mikro çatlak yoğunluğudur. Kaplamalardaki 
çatlak oluşumu arttıkça kaplamalarda termal çevrim 
dayanımı da azalmaktadır. Bu çalışmada, genel bir 
TBC sisteminin yapısı hakkında bilgi verilerek literatüre 
katkı sağlanmıştır.  
 
Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar (TBCs), 

Termal çevrim, Termal Büyüyen Oksit tabakası (TGO). 

 
Abstract 
 
Thermal barrier coatings (TBCs) have been widely 
used in power plants, combustion chambers of 
advanced turbo engines, turbine blades and blades 
since the 20th century. These high-temperature parts 
are subject to repeated damage due to continuous 
heating and cooling. Mechanical properties of TBCs are 
caused by thermal shocks. In addition, all damage 
mechanisms are affected by the microstructural 
properties of the coatings. Another factor that 
influences the performance of coatings is the micro-
crack density. As the crack formation in the coatings 
increases, the thermal cycle strength in the coatings 
also decreases. In this study, information was given 
about the structure of a general TBC system and 
contribution was made to the literature. 
 
Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBCs), Thermal 

Cycle, Thermal Growth Oxide Layer (TGO). 
 

1. Giriş 
 
Termal Bariyer Kaplama'lar (TBCs) hem endüstriyel 
gaz türbini hem de uçak motorlarında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. TBC'ler yüksek sıcaklık 
uygulamalarında ısı yalıtımı sağlayarak kullanım 
koşulları esnasında sıcaklık düşüşü sağlamaktadırlar. 
TBC'ler, yanma türbinlerinin yapısal yüklerini aşırı 

ortamlardan (yüksek sıcaklık, yüksek basınç, korozyon) 
koruyan ve gaz türbini motorlarının daha iyi verim ve 
performansı için tercih edilen malzeme sistemi haline 
gelmiştir [1]. TBC'lerin geliştirilmesi için bilim insanları 
ve yüzey mühendisleri çok fazla çalışmaktadırlar. Buna 
ek olarak, TBC teknolojilerinin gaz türbini endüstrisinin 
satış ve onarım işi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğu göz önüne alındığında, türbin parçaları Ar-Ge 
çalışmalarının ana odak noktası olmaya başlamıştır [1-
4]. Gelişmiş koruyucu kaplamalara sahip gaz türbini 
bileşenlerinin sıcaklık kapasitesini gösteren şematik bir 
çizim, Şekil 1'de gösterilmektedir. 
 

 
 
Şekil 1. Gaz türbini uygulamaları için yüksek sıcaklık 
koruyucu kaplamaların sıcaklık kapasitesini gösteren 
şematik bir çizim [5]. 
 
Zorlu aşırı çalışma koşulları nedeniyle, TBC'ler, yapısal 
malzemeleri çeşitli ortamlardan korumak için yaygın 
olarak kullanılan kaplamalar arasında en karmaşık 
yapıya sahip sistemlerdir. 
 
 

2.Termal Bariyer Kaplama Sisteminin 
Genel Özellikleri 
 
Geleneksel bir TBC sistemi 4 farklı tabakadan oluşur. 
Bu tabakalar dış kısımdan içeri doğru seramik üst 
kaplama, termal büyüyen oksit tabakası (TGO), bağ 
kaplama ve bir süper alaşım altlık malzemedir. Şekil ‘2 
de ayrıntılı olarak TBC sistemine ait şematik bir görüntü 
verilmiştir. Tipik olarak, yttria ile stabilize edilmiş 
zirkonyadan (YSZ) yapılan TBC' lerin seramik son 
katları genellikle ya atmosferik plazma sprey (APS) 
veya elektron ışını fiziki buhar biriktirme (EB-PVD) 
yöntemlerinden biriyle yapılır. Biriktirme işlemi, kaplama 
kalınlığı, aerodinamik gereksinim, tamir edilebilirlik ve 
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üretim maliyetleri gibi faktörlere bağlıdır [6-8]. Şekil 
2'de, EB-PVD yöntemiyle üst kaplaması üretilmiş ve bir 
metalik bağa sahip TBC sisteminin tipik bir kesitsel 
mikro yapısı verilmiştir. Çok katmanlı TBC sistemi 
boyunca sıcaklık derecesinin düştüğü açıkça 
gösterilmektedir. 
  

 
Şekil 2. Bir sıcaklık gradyanı ile tipik bir EB-PVD 
yöntemiyle üretilmiş TBC'nin kesit görüntüsü [5]. 
 
Bağ kaplama, esas olarak diğer oksitlerin tercih 
edilmesinde TGO olarak α-Al2O3'ün oluşumunu 
kolaylaştırmak için bir yerel Al rezervuarı olarak 
tasarlanmıştır. Bu bağ kaplama malzemesi sistemi 
ayrıca, kaplama oksidasyona dirençli kaplamalar olarak 
da yaygın şekilde kullanılmaktadır [6-9]. TBC’lerde bağ 
kaplama TGO’ nun morfolojisine şekil verdiği ve TBC’ 
lerin dayanıklılığını arttırdığı için TBC’ lerin en önemli 
bileşenidir [10-12]. Yaygın olarak iki farklı bağ kaplama 
türü kullanılır. Bunlar MCrAlY (Burada M: Ni veya Co 
yada her ikisi birdendir) ve Pt ile modifiye edilmiş nikel 
alüminittir. Genel itibariyle MCrAlY tipi bağ kaplamaların 
termal sprey kaplama tekniklerinden daha düşük ve 
daha az oksitlenmiş bağ kaplamaların üretilmesinde 
etkili bir yöntem olarak Düşük Basınçlı Plazma 
Püskürtme (LPPS) veya Vakum Plazma Püskürtme 
(VPS) teknikleri kullanılarak üretilmesi tercih 
edilmektedir. Diğer teknikler arasında geleneksel 
Atmosferik Plazma Sprey (APS), Yüksek Frekanslı 
Darbeli Patlama (HFPD) ve Yüksek Hızlı Oxy Fuel 
(HVOF) yer alır; bu da arzu edilen kalitede bağ 
kaplamaların üretilmesi için bir başka maliyet etkin 
alternatif teknik olarak dikkat çekmektedir [13-15]. 
 

3. TBC Sisteminin Bileşenleri 
 
TBC' ler ve metalik alaşımlı kaplamalar, gaz türbini 
bileşenlerinde yüksek sıcaklıklarda en çok tercih edilen 
koruyucu sistemlerdir. 1970'li yıllarda, öncelikle MgO 
stabilize zirkonyadan oluşan plazma püskürtmeli 
TBC'ler, ticari gaz türbini motorlarında koruyucu 
kaplamalar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmiş 
bir parça ömrü için yüksek dayanımlı TBC' lerde ideal 
malzemeler bulma konusundaki yapılan çalışmalar TBC 
sistemlerinin gelişimine katkıda bulunmuştur [21–23]. 
Geleneksel bir TBC, farklı işlevlere sahip dört 
katmandan oluşur. Bu tabakalar dışarıdan içeriye 
doğru: seramik üst kaplama, termal olarak büyüyen 
oksit tabakası (TGO), bağ kaplama ve süper alaşım 
altlık malzemedir [16]. 
 

3.1. Seramik Üst Kaplama 
 
TBC sistemlerinde en fazla sıcaklık düşüşünün 
gerçekleştiği ilk katmandır. Yaklaşık olarak 100 ile 
300°C arasında sıcaklık düşüşü olması mümkündür [3]. 
Sıcaklık düşünü gerçekleştiren bu tabakanın kalınlığı, 
biriktirme yöntemine bağlı olarak 100 - 500 µm 

arasındadır. Üst kaplama malzemesi için en önemli 
özellik daha fazla sıcaklık azalması sağlamak için 
düşük ısıl iletkenliktir, plazma gaz sıcaklığına 
dayanmak için yüksek erime noktası, termal genleşme 
uyumsuzluğunu önlemek için yüksek termal genleşme 
katsayısı ve delaminasyondan kaçınmak için yüksek 
gerilme toleransıdır [15]. Bu katman için diğer şartlar 
ise termal şok direncinin yüksek olması, mikroyapısal 
kararlılık ve kimyasal uyumluluktur. Ayrıca seramik üst 
tabakanın oda sıcaklığında ve çalışma koşullarında faz 
kararlılığını sağlaması gereklidir. Bu nedenle, dikkate 
alınabilecek çok az malzeme vardır. Bunların başında 
ise, Y2O3 ile kısmen stabilize edilmiş zirkonya (YSZ) 
gelmektedir. Son yıllarda ise, bu malzemeye alternatif 
yeni nesil TBC malzemeleri geliştirilmeye başlanıştır 
[6].  
 

3.1.1. Yitria ile stabilize edilmiş Zirkonya 
(YSZ) 
 
Stabilize edilmiş Zirkonya, üst seramik kaplama için 
termal iletkenlik katsayısı düşük olması ve termal 
genleşme katsayısının yüksek olmasından dolayı TBC 
sistemlerinde yaygın olarak kullanılan malzemeler 
arasındadır [15]. Ayrıca kısmen stabilize zirkonya mikro 
çatlak ve dönüşüm sertleştirme nedeniyle mükemmel 
termal şok direncine sahiptir [9]. Zirkonyumun 
stabilizasyonu, ZrO2'de katı bir çözelti halinde CaO, 
MgO, Y2O3, Sc2O3, CeO2 ve diğer nadir toprak oksitleri 
gibi çeşitli stabilizörlerle alaşımlandırılarak sağlanır. 
TBC uygulamalarında gerçekleştirilen çeşitli kapsamlı 
çalışmalarda ZrO2 stabilizatörü olarak ağırlıkça %7-8 
oranında Y2O3 ile kısmen stabilize edilmiş zirkonya 
oluşturulmuştur. 7-8 YSZ' nin avantajları: yüksek termal 
genleşme katsayısı, düşük ısıl iletkenlik ve yüksek 
termal şok direncidir. YSZ TBC' leri yüksek 
sıcaklıklarda uzun süreli dayanımlara tetragonal ZrO2 
fazının (t’-ZrO2) kararlılığı sayesinde karşı 
koyabilmektedir. Şekil 3'te sunulan ZrO2-YO1.5 

sisteminin faz diyagramından görüldüğü gibi, YSZ üst 
kaplamanın tipik gaz türbini sıcaklıklarında denge 
fazları, tetragonal (t) ve florit-kübik (f) fazların bir 
karışımıdır [17]. 
  

 
Şekil 3. ZrO2-YO sisteminin denge fazı diyagramı [15]. 
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Genellikle Y-PSZ veya PSZ olarak tanımlanan ť-fazının 
oluşumu çok kritiktir ve tamamen stabilize zirkonyadan 
(Y-FSZ veya FSZ) ayırt edilir. Genel olarak t-fazı, 
yüksek mukavemet ve kırılma tokluğu nedeniyle 15 
MPa/m2’den daha güçlü seramik olarak kabul edilir. 
TZP' nin kırılma dayanıklılığı, yüksek gerilme altında 
(örneğin çatlak ucu) monoklinik faza dönüşümün 
meydana geldiği dönüşüm sertleştirme mekanizmasının 
bir sonucudur [15]. Çatlak ucunda enerji dağıldığında 
ve hacim genişlemesine yol açtığı zaman, çatlama 
yayılımı daha da artacaktır, burada ť-fazı yüksek 
mekanik gerilme altında bile tamamen stabil 
olduğundan dönüştürülemez bir tetragonal faz olarak 
adlandırılır. Çeşitli araştırmacılar tarafından yapılan 
kapsamlı araştırmalarda; (1) kübik fazdan tetragonal 
faza dönüşüm difüzyon kontrollüdür; (2) su verilerek 
oluşturulmuş tetragonal ť-fazı difüzyonsuz bir dönüşüm 
ile oluşturulur ve (3) tetragonal-monoklinik dönüşüm 
sertleştirme işlemi, martenzitik başlangıç (Ms) 
sıcaklığını belirleyen birincil faktörler olan tane 
büyüklüğü ve Y2O3 içeriğindeki martenzitik yapıdır, 
sonuçlarına varılmıştır. Üç polimorfun (florit-kübik, 
monoklinik ve tetragonal) zirkonyanın denge kristal 
yapıları Şekil 4'te gösterilmiştir. 
 

 
 
Şekil 4. ZrO2 polimorflarının kristal yapıları: (a) 
tetragonal, (b) monoklinik ve (c) florit kübik ZrO [15]. 
 
YSZ kaplamalar genellikle atmosferik plazma sprey 
(APS) veya elektron ışınıyla fiziksel buhar biriktirme 
(EB-PVD) yöntemlerinden biri ile biriktirilir; kaplama 
yönteminin seçimi, kaplama kalınlığı, aerodinamik 
gereksinim, tamir edilebilirlik ve üretim maliyetleri gibi 
faktörlere bağlıdır. Bunlar arzu edilen ť ZrO2 fazını elde 
etmek için gerekli olan yüksek soğutma hızlarını 
sağlayan tekniklerdir. ZrO2’in ť-fazının dönüştürülemez 
özelliklerinin yanı sıra, mükemmel mukavemet ve 
dayanıklılığa sahip olduğu da kabul edilir. APS ve EB-
PVD TBC' lerinin tipik SEM mikroyapıları, Şekil 5’te 
verilmiştir. 
  

 
Şekil 5. Tipik SEM mikroyapıları (a) APS TBC (APS 
YSZ), (b) EB-PVD TBC (EB-PVD) YSZ  

 
ZrO2'nin stabilizasyonu oldukça önemlidir çünkü saf 
zirkonya soğuduktan sonra faz değiştirir. Saf zirkonya, 
2370 °C ve 2680 °C arasındaki sıcaklıklarda kübik 
fazda stabildir. Bununla birlikte, 1170 °C ile 2370 °C 
sıcaklıklarda stabil bir tetragonal faza dönüşür. 1170 
°C'nin altında ise, zirkonya, monoklinik fazında stabildir 
[3]. Zirkonya soğudukça farklı sıcaklıklarda bu faz 
değişiklikleri % 4-6 hacim değişikliğine neden olur. 
Hacim değişimi, kesme gerilmesinde % 10'luk bir artışa 
neden olur ve bu artış TBC’ de hasara neden olabilir 
[1,3]. Zirkonya, az miktarda MgO, CaO, CeO2, In2O3 ve 
Y2O3 eklenerek hacim değişikliğine karşı stabilize 
edilebilir. (YSZ) en iyi korozyon direncine sahiptir [16]. 
YSZ içerisindeki Ytria miktarı çok önemlidir. Yttria 
ilavesi, termal iletkenliği düşürür ve kaplama içerisinde 
oldukça fazla olması istenir, ancak kaplamadaki termal 
dökülmeler ve kaplama ömrü üzerindeki olumsuz 
etkilerden dolayı, maksimum % 10 tercih edilir [17]. 
YSZ, özellikleri nedeniyle üst kaplama malzemesi için 
iyi bir seçimdir. Kusurlar genellikle üst kaplama ve 
metalik bağ kaplama arasındaki termal genleşme 
uyumsuzluğu nedeniyle ısıtma ve soğutma döngüleri 
sırasında anlık delaminasyonun oluşumuna karşı 
mukavemet sağlamak için YSZ malzemesi TBC’ lerde 
özellikle tercih edilmektedir. Ayrıca YSZ’ nin dışında 
La2Zr2O7‘da üst kaplama malzemesi için iyi bir adaydır. 
YSZ' den % 20 daha az termal iletkenliğe ve daha iyi 
gerilme toleransına (daha düşük elastik modüle) 
sahiptir. Diğer üst kaplama malzemesi adaylarından 
bazıları ise şunlardır: Gd2Zr2O7, Nd2Zr2O7, 
Gd2,58Zr1,57O7, Sm2Zr2O7 [1]. 
 

3.2. Termal Büyüyen Oksit Tabakası 
 
Termal olarak büyüyen oksit (TGO) tabakası kaplama 
prosedüründe mevcut değildir, ancak kaçınılmaz olarak 
yüksek sıcaklık uygulamaları sırasında oluşur ve TBC' 
nin ömrü için belirleyici bir faktör haline gelir. TGO, 
yüksek çalışma sıcaklıklarında bağ kaplamanın 
oksidasyonuna bağlı olarak seramik üst kaplama ve 
bağ tabakası arasında oluşur [18,19]. TGO tabakasının, 
düşük kalınlık, tekdüze morfoloji, düşük oksijen 
geçirgenliği ve bağ kaplamaya iyi yapışmış olması 
istenir. α-Al2O3 düşük oksijen difüzyonu ve bağ 
kaplamaya iyi yapışması nedeniyle TGO için istenen bir 
fazdır [20]. Bağ kaplamada bulunan fazla bir alüminyum 
alümina oluşumuna neden olur. Isıtma ve soğutma 
sırasında oluşan tek tip olmayan mekanik ve termal 
gerilmeler, TGO' da yüksek enerji yoğunluğuna neden 
olur. TBC' nin hasara uğramasına neden olabilecek 
gerilmelerin iki örneği şunlardır: termal çevrim sırasında 
termal genleşme uyumsuzluğu nedeniyle TBC' de 
oluşan basınç gerilmesi ve TGO tabakasının yanal 
büyümesi nedeniyle de sistem içerisindeki istenmeyen 
gerilmelerdir. TGO tabakasının kalınlığı 1 ila 10 µm 
arası bir büyüklükte olmalıdır, ancak deneysel ve 
literatür verilerine bakıldığında TGO kalınlığının 6 µm'yi 
aşması durumunda TBC' nin hasara uğradığı 
görülmektedir [3,14]. 
 

3.3. Bağ Kaplama 
 
1960’lı yıllarda yapılan çalışmalarda yeni nesil Fe esaslı 
(Fe-25%Cr-4%Al-1.0%Y) alaşımların termal çevrim 
davranışlarına karşı yüksek oksit içeriği göstererek 
dayanım sergilediği görülmüştür. Oksidasyona karşı 
direnç sağlaması için seramik üst kaplama ve altlık 
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malzemeyi birleştirmede metalik bir bağ kaplama 
kullanılmaktadır. Genellikle oksidasyona dirençli 
MCrAlY tip kaplamalar bağ kaplama malzemesi olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. İyi bağlama özelliği, bağ 
kaplamanın esas gerekliliğidir. Seramik içerikli üst 
kaplama malzemesi yüksek oksijen geçirgenliğine 
sahip olduğundan, bağ-kaplama malzemesi de 
oksijenin alttaki metalik katmana ulaşmasını 
engellemelidir. Bağ kaplama içerisinde bulunan ekstra 
alüminyum, TBC’ lerin kullanımı esnasında yüksek 
sıcaklıklarda alümina tabakası oluşturarak oksijen 
geçişini engellemektedir. Metalik bağ kaplama aynı 
zamanda seramik üst kaplama ile altlık malzeme 
arasında mekanik bağlanma sağlayarak üst 
kaplamanın adezyonunu arttırmaktadır [20].  Bağ 
kaplama tabakasının kalınlığı, biriktirme yöntemine 
bağlı olarak 75-150 µm arasında değişmektedir. Ayrıca 
bağ kaplama TBC sistemlerinde kimyasal homojenlik 
sağlar ve α-Al2O3 dönüşümü sayesinde sürünme 
direncini arttırmaktadır.  Metalik bağ kaplama 
malzemesi, ısıtma ve soğutma çevrimleri sırasında 
ortaya çıkan ara yüzey ısıl streslerini azaltmak için üst 
kaplama malzemesi ile metalik alt tabaka arasında bir 
termal genleşme katsayısına sahip olmalıdır. Bağ 
kaplamalar genellikle metalik tozlardan yapılır.  Bağ 
kaplama, altlık malzemeye aynı zamanda dayanım da 
sağlar. Mükemmel sıcak korozyon direncine sahip 
CoCrAlY kaplamalar, süneklik gereksinimini 
karşılayamadıkları için, havacılık uygulamalarında artık 
yeterli olmamaktadır [15]. NiCoCrAlY içeriğine sahip 
kaplamalar ise, yeterli oksidasyon ve sıcak korozyon 
direncine ve olağanüstü sünekliğe sahiptir. Bu tip 
kaplamaların üstün sıcak korozyon ve oksidasyon 
direnci, içeriğindeki yttrium elementinin reaktif 
elementler karşısındaki büyüme hızının az olmasından 
kaynaklanmaktadır [3].  Ayrıca, yüksek Cr içeriği de, 
kaplama malzemesini sıcak korozyona karşı faydalı 
koruyucu kaplamalar durumuna getirmektedir. Toz 
içeriğinin metalik olmasından dolayı termal sprey 
kaplama yöntemleri olan atmosferik plazma sprey 
(APS), vakum plazma sprey (VPS), yüksek hızlı oksi 
yakıt (HVOF), detanosyon tabancası (D-gun) 
yöntemlerinin neredeyse tümü ile üretilebilmektedir 
[15]. Ayrıca EB-PVD tekniği de bu tip metalik kaplama 
işlemleri için zaman zaman tercih edilmektedir [15]. 
Termal bariyer kaplama yöntemleriyle oluşan MCrAlY 
kaplamasının oksidasyonunu tamamen önlemek için, 
EB-PVD işlemi yüksek kaliteli kaplamalar için tercih 
edilir. Bununla birlikte, termal sprey yöntemleri genelde 
maliyetin önemli olduğu durumlarda tercih edilir. 
Kaplamalar aynı zamanda altlığa interdifüzyon etkide 
sağlamaktadır. Bu etkiyi sağlayan kaplama çeşitlerini 
çok olandan az olana doğru: NiCrAlY ˃ CoCrAlY ˃ 
NiCoCrAlY ˃ CoNiAlY şeklinde sıralayabiliriz [15]. 
Optimum bir bileşim ile difüzyon bariyeri kullanılarak 
kaplama ile altlık arasındaki interdifüzyonu en aza 
indirmek için daha farklı çalışmalar da yapılmıştır. Bağ 
kaplama için tercih edilen bir diğer malzeme daha 
yüksek sıcaklıklarda daha iyi oksijen direncine sahip 
olan PtNiAl (Ni ve Pt modifiye alüminitler) 'dir. PtNiAl 
bağ kaplama tabakası elektro kaplama veya kimyasal 
buhar biriktirme (CVD) ile biriktirilebilir. Bağ kaplama 
tabakasında en çok arzu edilen element alüminyumdur 
[15]. Oksijene karşı afinitesi yüksek olan bu elementi 
bağ kaplama içerisinde alümina tabakası oluşturarak 
oksijen ilerleyişini durdurur. Bu sayede altlık malzeme 
oksidasyona karşı korunmuş olur. Ancak alüminyumun 
süneklik üzerindeki olumsuz etkisi sebebiyle bağ 
kaplama içerisindeki kabul edilebilir oran maksimum 

%6 olarak kabul edilmektedir. Alüminyumdaki olumsuz 
etkiyi azaltmak için kaplama içerisine Cr ilavesi 
yapılmaktadır. Alüminyumdan sonra oksijene karşı 
afinitesi yüksek olan diğer element kromdur. Yapı 
içerisindeki Al’ nin alüminaya dönüşmesinin ardından 
Cr’ da Cr2O3 yapısı oluşturmaya başlar ve oksijenin 
altlığa geçmesini engeller. 900ᵒC’ ye kadar krom 
yüksek sıcaklık bileşenini olan altlık malzemeyi sıcak 
korozyona ve oksidasyona karşı korur. Yoğun ve 
koruyucu bağ kaplama yapısı içerisine az miktarda 
yitria (Y) ilavesi de eklenmektedir. Özellikle NiCrAlY 
içerikli bağ kaplamalarda bileşim içerisindeki yitrianın 
varlığı ara yüzeyde oluşabilecek gevrekleşmeyi 
azaltmaktadır [15].  
 
Genel olarak, TBC' lerle korunan türbin bileşenleri, 
yüksek sıcaklıklarda oksijen açısından zengin bir 
yanma ortamında çalışır. Bu çalışma ortamlarında TBC’ 
lerde TGO tabakası oluşumu kaçınılmazdır. TGO' nun 
oluşumu kaçınılmaz olsa da, TGO 'nun α-Al2O3'ü 
oluşturmasını ve büyümesinin yavaş, tekdüze ve 
hatasız olmasını sağlamak için ideal bir bağ kaplama 
tasarlanmıştır. TGO' nun motor çalışması sırasında 
büyümesi, TBC' lerin hasar oluşum mekanizmasında 
sorumlu en önemli olgudur. Bundan dolayı, YSZ üst 
kaplama ve metalik bağ kaplama arasında oluşan TGO 
ölçeği, TBC' lerin dayanıklılığını önemli ölçüde etkiler. 
Bağ kaplama, esas olarak diğer oksitlerin tercih 
edilmesinde TGO olarak α-Al2O3'ün oluşumunu 
kolaylaştırmak için bir yerel Al kaynağı olarak 
tasarlanmıştır.  Ni-Al ikili sisteminin denge faz 
diyagramı Şekil 5'te gösterilmektedir. İkili faz 
diyagramına göre hangi sıcaklıklarda bu elementlerin 
bileşik oluşturduğu ve içeriği görülmektedir. Bu 
diyagram baz alınarak bağ kaplamaların içeriği 
belirlenmektedir. Genel olarak, β-NiAl'den oluşan (Ni, 
Pt) Al kaplamalar, uçak motoru uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. EB-PVD seramik TBC 
sistemlerinde, istenen TGO özelliklerine sahip üstün bir 
oksidasyon direnci, (Ni, Pt)Al bağ kaplama ümit verici 
malzeme çeşidi olmuştur. 
 

  
 

Şekil 5. Ni-Al sisteminin ikili faz diyagramı [15] 
 
Yüksek sıcaklıkta oksidasyon ve korozyona karşı 
koruma için yaygın olarak sınıflandırılan bu bağ 
kaplama malzemesi sistemlerinin etkinliğini gösteren bir 
şematik harita Şekil 6’da gösterilmiştir. Bu şekil, 
CoCrAlY kaplamalarının, NiCoCrAlY veya CoNiCrAlY 
ile karşılaştırıldığında oksidasyon direnci için daha az 
etkili olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. MCrAlY- 
tip kaplamalardan hangisinin sıcak korozyona ve 
oksidasyona daha dayanıklı olduğunu Nichools ve 
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arkadaşları yaptıkları çalışmalarda belirtmişlerdir [64]. 
Onların yaptığı çalışmada Pt ile modifiye edilmiş nikel 
alüminitlerin diğer bileşimlere göre hem korozyona 
hemde oksidasyona karşı optimum dayanım sergilediği 
anlaşılmıştır [15]. 
  

 
Şekil 6.Yüksek sıcaklıklarda farklı bağ kaplama 
malzemelerinin Oksidasyon ve korozyon direnci [4,15]. 
 
MCrAlY tipi bağ kaplamaların termal sprey tekniklerinde 
gelişme, daha yoğun ve daha az oksitlenmiş bağ 
katlarının imal edilmesinde etkili bir yöntem olarak 
Vakum Plazma Püskürtme (VPS) tekniği olarak da 
bilinen Düşük Basınçlı Plazma Püskürtme (LPPS) 
olarak bilinmektedir. Diğer teknikler arasında, bağ 
kaplama üretiminde düşük maliyetli alternatif teknik 
olarak dikkat çeken geleneksel Atmosferik Plazma 
Sprey (APS), Yüksek Frekanslı Darbe Patlatma (HFPD) 
ve Yüksek Hızlı OxyFuel (HVOF) bulunmaktadır. 

3.4. Altlık Malzeme 
 
Gaz türbin motorlarında agresif çevresel etkilerden 
metalik parçaları termal olarak korumak için kullanılan 
sistemler TBC sistemleridir. Bu sistemler oksidasyon 
direnci için bir metalik bağ kaplama, termal izolasyon 
için %6-8 arasında Y2O3 ile stabilize edilmiş ZrO2 
seramik üst kaplama,  üst kaplama ile bağ kaplama 
arasında oluşan termal olarak büyüyen oksit 
tabakasından ve son olarak ise nikel kobalt esaslı 
yüksek sıcaklık, oksidasyon, korozyon, erozyon ve 
termo-mekanik hasarlara karşı dayanıklı olan süper 
alaşım altlık malzemelerden oluşur. Altlık malzeme 
kaplama sisteminde bulunan en temel malzemedir. 
Yani altlık malzeme korunması gereken esas 
malzemedir. Altlık malzeme olarak gaz türbinlerinde 
genellikle nikel bazlı süper alaşım malzemeler kullanılır. 
Bu malzemelerin kullanılmasının esas nedeni ise 
yaklaşık 1100 °C sıcaklıklara kadar sertliğini muhafaza 
edebilmesidir. Yüksek sıcaklıklarda sürünme direncini 
arttırmak için altlık malzemeler yönlendirilmiş tanelerle 
veya tek kristalli yapılarla üretilirler. Geleneksel olarak 
kullanılan Inconel 718 süper alaşım malzemenin 
kompozisyonu Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo:1 Ni esaslı süper alaşım Inconel 718 malzemenin 
kimyasal kompozisyonu 

 
 

Süper alaşımların çalışma sıcaklıkları oldukça yüksek 
olmasına karşın, kaplamalar türbinlerin çalışma 
sıcaklıklarını daha da arttırmak ve parçaların ömürlerini 
daha da uzatmak için günümüzde oldukça yaygın bir 
biçimde kullanılmaya devam edilmektedir. Şekil 7’de 
görüldüğü gibi gaz türbinlerinin çalışma sıcaklıkları 
süper alaşım malzemelerle karşılaştırıldığında 
neredeyse elementlerin ergime noktalarına çok 
yakındır. 
 

 
Şekil 7. Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak bazı süper 
alaşımların çekme dayanımı 
 
1940’dan beri türbin kanatlarının iç sıcaklıkları değişen 
çevre koşullarından dolayı sürekli olarak arttırılmıştır. 
Bugünün ticari ve askeri uçakları sırasıyla 1500 °C ve 
1600 °C üzerindedir ve 2015’in sonlarında 1760 °C’ye 
ulaşması beklenmektedir. Bu nedenden dolayı türbin 
kanatçıklarında TBC’lere ihtiyaç duyulmaktadır. Türbin 
kanatçıkları uçaklardaki diğer parçalara göre yüksek 
sıcaklık ve hızlı sıcaklık değişiminden kaynaklanan 
gerilmelere maruz kaldığı için daha ağır koşullarda 
çalışmaktadır. Dahası türbin kanatçıkları çalışma 
esnasında sıcak gazlardan ve kimyasallardan dolayı 
oksidasyon ve korozyonla karşılaşmaktadır. Bütün bu 
sebeplerden dolayı, türbin kanatçık parçaları çalışma 
esnasında yüksek sıcaklık direnci, sürünme direnci ve 
yorulma dayanımı gibi özelliklere sahip olmalıdır. Bu 
özellikleri karşılamak için, bugün yapılan modern 
uçakların gaz türbin motorlarında süper alaşım 
malzemelerinin geniş bir yelpazesi kullanılmaktadır. 
 

4. Sonuçlar  
 
Termal bariyer kaplamalar, genel olarak yanma hattı, 
iletim parçaları, motor bıçak ve kanatçıkları, gaz türbin 
motorlarındaki yanma parçaları ve vanalarda 
kullanılmaktadır. TBC sistemleri toplamda 4 katmandan 
oluşmaktadır. Dıştan içe doğru bu katmanlar yüksek 
sıcaklık etkisini azalmada etkili seramik üst kaplama, 
metalik bağ kaplama, altlık ile bağ kaplama arasında 
kendiliğinden büyüyen oksit tabakası (TGO) ve yüksek 
sıcaklığa dayanıklı süper alaşım altlık malzemedir. 
Yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılan TBC 
sistemlerinde bulunan bu farklı her katmanın sistem 
içerisindeki görevleri farklıdır. Bu çalışma içerisinde her 
katmandan ayrı ayrı bahsedilerek katmanların görevleri 
üzerinde durulmuş ve sistem içerisinde ne işe 
yaradıkları hakkında bilgiler verilerek literatüre 
kazandırılmıştır.  
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Özet 
 
Piksel sensörler, silikon mikro-şerit detektörler, 
bütünleyici metal oksit yarı-iletken (CMOS) yapılar 
silikon tabanlı cihazlardır. Bu elektronik cihazlar, 
hızlandırıcılarda, nükleer ve yüksek enerji fiziği 
deneylerinde, medikal görüntüleme alanında, 
dozimetrelerde, yüklü parçacıkların tayini ve teşhisinde 
kullanılmaktadır. Bu çalışmada, iyonize edici 
radyasyona cevap veren farklı boyut, yapı ve doplama 
oranlarına sahip silikon tabanlı cihazların benzetimi 
yapılmıştır. Elektriksel modelleme çalışmalarında; enerji 
kaybı, yük dağılımı, kapasitans hesabı, sinyal oluşumu, 
voltaj düşüsü ve akım-voltaj değerleri hesaplanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Yarı-iletken Malzeme, Silikon 

Detektör, Cihaz Benzetimi, Minimum İyonize Parçacık, 
Elektronik 

 
Abstract 
 
Pixel sensors, silicon micro-strip detectors and CMOS 
structures are silicon based devices. These electronic 
devices are used in accelerators, nuclear and high 
energy physics, medical imaging, dosimetry, 
idendification and diagnostics of charged particles. In 
this study, silicon based devices with different size, 
structure and applied voltage, geometric dimensions 
and doping concentrations that respond to ionizing 
radiation are simulated. The energy loss, charge 
distribution, capacitance, signal formation, voltage 
drops and current-voltage graphics for the silicon based 
detectors were calculated in the electrical simulation 
studies. 
 
Keywords: Semiconductor Material, Silicon Detector, 

Device Simulation, Minimum Ionized Particle, 
Electronics  
 
 

1. Giriş 
 
Mikro-şerit detektörler, yük toplayan elektrot ya da 
elektrotlar olarak rol oynayan implant şeklinde şerit 
dizilişi ile oluşur. Katkılama oranlarına bağlı olarak, 
detektör hassasiyeti, detektör tepkisi, enerji 
çözünürlüğü, enerji kaybı, sinyal oluşumu, detektörlerin 
tepki fonksiyonu, tepki süresi, detektör verimliliği ve ölü 
zamanın ölçülmesi detektörlerin genel özellikleri 
arasında yer almaktadır.  
 
Silikon detektörlerin radyasyona karşı dayanıklı 
olmaları, iyonizasyon enerjisinin küçük olması ve çok 
amaçlı olarak kullanılabilir olmaları üstün çalışma 
özellikleri arasındadır.  
 
Yalçın Yeler ve arkadaşları; dijital görüntülemenin temel 
terminolojisini, direkt ve indirekt dijital görüntüleme 

yöntemlerini, film bazlı sistemlerle karşılaştırmalı olarak 
incelemişlerdir [1]. CCD (charge coupled device) 
cihazlar ile karşılaştırıldığında, daha düşük bias voltaj, 
radyasyon sertliği ve daha ince gate oksitleri gibi 
özellikler bütünleyici metal oksit yarı iletken (CMOS) 
teknolojilerinin avantajları arasında yer alır [2].  
 

 
Şekil 1. Basit detektör modeli 

 
Silikon şerit detektörler, mikro-elektroniğin lithografik 
imkânlarını kullanarak teknolojinin birçok bölümünde 
uygulama alanı bulmaktadır. Bir mikro-şeritli aygıtın 
şematik gösterimi Şekil 1’ de verilmiştir.  
 
Silisyum ve Germanyumun iletkenliği, kontrollü olarak 
artırılabilir.Çoğunluk taşıyıcılarının istenen yoğunluğunu 
oluşturmak için ve iletkenliği kontrollü olarak artırmak 
için saf yarı-iletken malzemeye katkı maddesi 
eklenmesi işlemine katkılama adı verilir. Akım 
taşıyıcılarının (elektron veya boşluk) sayısının 
artırılması malzemenin iletkenliğini, azaltılması ise 
malzemenin direncini artırır. Her iki katkılama olayının 
sonucunda katkılı yarı-iletkenlerde, n-tipi veya p-tipi 
madde oluşur [3]. Yarı-iletkenin p ve n taraflarına 
elektrotlar (anot ve katot) yerleştirilir. Bu elektrotlar 
arasına uygulanan potansiyel farkına bias voltajı adı 
verilir. Ön voltajın yüksek potansiyeli anoda, düşük 
potansiyeli de katoda uygulanırsa, çoğunluk yük 
taşıyıcıları eklem bölgesine doğru itilir. Ön voltajdan 
kaynaklanan elektrik alan ile geçiş bölgesindeki alanın 
şiddetinden büyük olması halinde çoğunluk yük 
taşıyıcıları eklemi geçerek, eklem üzerinden büyük bir 
akımın akmasına neden olur. Eklemin bu şekilde 
kullanımına doğru biaslama (forward bias), elektrotlara 
uygulanan potansiyelin ters çevrilmesi durumunda 
kullanımına ise ters biaslama (reverse bias) adı verilir 
[4]. T = 300K’ de dış potansiyel uygulanmaksızın, 
elektron ve deşiklerin ısısal difüzyonuyla oluşan 

eklemde 0  öz potansiyeli vardır. Bu potansiyel, 

Denklem 1’ deki gibi hesaplanır. 
 

                                                 (1) 
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Denklem 1’ de; NA alıcı (acceptor) yoğunluğu ve ND 
verici (donor) yoğunlukları, q elektronun yükü, k 
Boltzman sabiti ve n katkılanmamış yarı-iletkenin 
taşıyıcı yoğunluğudur. Bu yapı denge durumunda pn 
eklem için geçerlidir.  ni, silikondaki yüklü taşıyıcılarının 
konsantrasyonudur (300 K’ de, 1.5 x 10

10
 cm

-3
) [5].  

 
Abt vd. (1999) tarafından, değişken dalga boylu infrared 
laser sisteminin silikon mikro-şerit detektörlerin temel 
özelliklerinin belirlenmesinde kullanıldığı çalışmada 
açıklanmıştır [6]. Akkoyun tarafından, “Uzayda Gama 
Işını Ölçümleri Bir Geant Simülasyonu”, isimli yüksek 
lisans tez çalışmasında; gama ışınlarının madde ile 
etkileşme özellikleri incelenmiştir. Uzayda gözlenen 
gama ışını patlamalarının oluştuğu bölgeyi belirlemek 
üzere gama ışınları için GEANT4 benzetim programı 
kullanılarak yön belirleme çalışmaları yapılmıştır [7]. 
Alpat’ın “Uluslararası Uzay istasyonunda (ISS) Alfa 
Manyetik Spektrometresi (AMS02)” deneyi isimli 
makalesinde AMS02 deneyi ile ilgili çalışılan ve test 
çalısmalarını kapsayan fiziksel ve deneysel sonuçlar 
açıklanmıştır [8]. Anokhin vd. (2002) tarafından “Silikon 
Şerit Detektörlerde Yük Toplama ve Elektrik Alan 
Dağılımı” isimli çalışma, silikon şerit detektörlerin 
performanslarını açıklamaktadır. Bu detektörlerin 
elektrik alan dağılımının matematiksel olarak 
hesaplandığı görülmüştür [9]. ATLAS Teknik Dizayn 
Rapor (1998) ve ALICE Teknik Dizayn Rapor (1999), 
makaleleri; yarı-iletken piksel detektörler, yüksek enerji 
fiziği deneylerinde, yüksek kararlıklı parçacıkları izleme 
ve görüntüleme uygulamalarında kullanılmaktadır 
[10,11]. 
 
Braibant vd. (2002) tarafından, “Silikon Mikro-Şerit 
Detektörlerin Radyasyon Sertliği için Dizayn 
Parametrelerinin Araştırılması” isimli makalede çalışılan 
detektörün deneysel kurulum ve ölçümleriyle beraber 
radyasyon öncesi ve sonrası genel özelliklerinden 
bahsedilmiştir [12]. Caria tarafından, “Biyo-tıp ve 
Yüksek Enerji Fiziğindeki Piksel Detektör Sistemlerinin 
Tasarım ve Yapımı Üzerine Son Durumlar” isimli 
çalışmasında yüksek enerji fiziği ve bio-tıpta sağlık fiziği 
alanında kullanılan piksel detektörlerin montaj ve 
tasarımı ile ilgili genel bilgiler verilmiştir [13]. Cuminal 
vd. (2008) tarafından, oda sıcaklığında InAs\GaSb orta-
infrared detektörlerinin tasarımı üzerine çalışılmış, 
sonlu elemanlar yöntemiyle Femlab kodlar kullanılarak, 
bu detektörlerin elektro-optik davranışları açıklanmıştır 
[14]. 
 
CMS teknik işbirligi raporunda (1998), Cern’de (CERN, 
2011) LHC çarpıştırıcısında CMS deneyi, 3D yüksek 
çözünürlüğünü sağlayan silikon piksel detektör ile 
donatılmıştır [15]. Servoli vd. (2005) tarafından, “Özel 
Ağ Mimarisiyle Grid Konumunun Uygulaması, Dizaynı 
ve Konfigürasyonu, isimli makalede grid sistemleri ve 
bu sistemlerin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi verilmiştir. 
Çalışmamızda, bu makaleden grid sistemler ile ilgili 
bilgi alınarak yığın iş (batch) sistemi üzerinde çalışma 
yapılmıştır [16]. Giubellino vd. (2000) tarafından, 
“Silikon Detektörler” isimli makalede silikon 
detektörlerin genel çalışma özellikleri verilmiştir. 
Özellikle pn eklem yapıları, silikon şerit detektörlerin, 
silikon drift detektörlerinin, piksel ve pad detektörlerinin 
yapıları incelenmiştir [17]. Giovanni (2007) tarafından, 

“Vertex Sensörlerin Üç Boyutlu Uygulamasının 
Entegrasyon Teknolojisi” isimli yüksek lisans 
çalışmasında; sensörler (multi-çip, aktif piksel sensör, 
mikro-şerit detektörler, CMOS) üzerine yapılan 
çalışmalar açıklanmıştır [18]. Giorgi tarafından, “LHC ve 
CMS Deneyi için Silikon Detektörleri Üzerinde 
Radyasyonun Etkilerinin Deneysel Çalışması” isimli 
lisans tezi çalışmasında CMS deneyi hakkında bilgi 
verilerek, gaz detektörleri, silikon mikro-şerit ve piksel 
detektörleri açıklanmaktadır. Bu çalışmada; çalışılan 
sensörün elektriksel özellikleri incelenerek, analizleri 
yapılmıştır [19]. Hamel vd. (2006) tarafından, tek-taraflı 
yük paylaşan strip detektörlerin en uygun şekle 
sokulması (optimizasyonu) çalışılmış ve detektörün 
elektrik alan haritası Comsol Multiphysics programı 
kullanılarak hesaplanmıştır [20]. Kreisler vd. (2007) 
tarafından; Medipix detektörde, gelen sinyallerin 3D 
simulasyonu Comsol programında yapılmıştır. Detektör 
örneği oluşturmak ve hesaplanan zamandan kazanmak 
için adjoint denklemlerinin çözüldüğü görülmüştür [21]. 
Kreisler vd. (2006), tarafından “Yarı-iletkenlerde Yük 
Taşıyıcı Hareketi” isimli çalışmada; Medipix2 X-ışını 
detektöründe, sensör tabakasında yük taşıyıcıların 
hareketi ile ilgili denklemler kullanılarak modellenmesi 
yapılmıştır [22]. Lijima tarafından yapılan “Parçacık 
Belirleme ve Foto-Detekte Etmede Son Konular” isimli 
çalışma; parçacıkları tesbit ve ışını detekte etme ile ilgili 
olarak Cherenkov detektörü üzerine çalışılmıştır [23]. 
Meroli tarafından “Radyasyon Sensörleri için Yeni 
Yapının Nümerik Analizi” isimli yüksek lisans 
çalışmasında piksel ve mikro-şerit radyasyon 
sensörlerinin Ise-Tcad ve Geant4 yazılımları 
kullanılarak simüle edildiği görülmüştür. Modelleme 
yapılan çalışmada sonuçlar, örnek ve kodlar ile 
açıklanmıştır [24]. Moser tarafından, “Yüksek Enerji 
Fiziğinde Detektör Sistemleri” isimli çalışmasında; 
yüksek enerji fiziğinde son yirmibeş yıldaki gelişmeler 
ve bu süreçte silikon detektörlerin gelişimi ve kullanımı 
incelenmiştir. Silikon detektör sistemlerin basit ilkeleri, 
özellikleri, silikon sensör tipleri ile detektör sistemleri ve 
bunu oluşturan elektronik yapıların önemli olduğu 
görülmüştür [25]. Myronakis vd.’nin, “Nükleer Tıp 
Uygulamalarında Kullanılan CZT Detektörlerinin Enerji 
Rezolüsyonu ve Hassaslığı Üzerine Kalınlık ve Piksel 
Boyutlarının Etkisi” isimli çalışmasında CZT detektör 
benzetimi yapılmıştır. Burada, piksellere ayrılmış olan 
CZT dedektörünün radyasyona cevabı incelenmiş ve 
yük taşıyıcılarını modellemek için Monte-Carlo 
benzetimi ve belirli integral metodu ile Comsol Multifizik 
kullanılarak çalışılmıştır [26]. Passeri vd. (2004) 
tarafından yapılan “Yüklü Parçacık Detekte Etmede 
Standart CMOS Teknolojilerinde Aktif Piksel Sensör 
Yapıları” isimli makalede CMOS aktif piksel sensörlerin 
yapısı ile beraber, bu yapıların elektriksel ve sistem 
dizaynları ile ilgili bilgi verilmiştir [27]. Prokhorets vd. 
tarafından “Silikon Şerit Detektörlerin Deplasyon 
Voltajı” isimli çalışmasında; silikon mikro-şerit 
detektöründe deplasyon voltajı hesabı, detektörde 
kapasitans ve gürültüye bağlı olarak açıklanmıştır [28]. 
Pokorny vd.’nin, “Mikrodalga Yarı-iletken Diyotların 
Modellemesi”, isimli çalışmasında mikrodalga diyotlar 
üzerine araştırma yapılmıştır. Elektron cihazlarında 
Gunn etkisi benzetimleri ve PIN diyotlardaki taşıyıcı 
injeksiyon etkisi araştırılarak, belirli integral metot ile 
Comsol Multiphysics programı kullanılarak çalışılmıştır 
[29]. Reznicek tarafından, “Atlas Detektöründe Yarı-
iletken Mikro-Şerit Detektörlerinin Testi” isimli diploma 
tezinde; yarı-iletken detektörler hakkında bilgi verilerek, 
yapılan benzetim çalışması ve ölçüm sonuçları 
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verilmiştir [30]. Ozdemir vd. tarafından yüksek-
hassasiyetli yarı-iletken mikro-şerit detektörü deneysel 
olarak parçacığın enerjisini ölçerek radon aktivitesini 
belirlemek için kullanılmıştır [31].  
 
Bu çalışmada; silikon detektörler ve aktif piksel 
detektörleri tanımlanmıştır ve modellemeleri yapılmıştır. 
Aktif piksel sensör (APS) yapılarının teknolojik ve 
geometrik parametreleri incelenerek iyonize edici bir 
parçacığın verdigi cevap, gelen parçacığın bıraktığı iz 
ve zaman aralığı tahmin edilerek çalışılmıştır. 

 
2. Materyal ve Metod 
 
Bu çalışmada, COMSOL ve SENTARUS ticari yazılım 
paketleri kullanılmıştır.Radyasyon detektörlerinin 
elektriksel özellikleri  çalışılmıştır. Modellemesi yapılan 
diyot ve piksel dedektör, programların editor yardımıyla 
çizilmiştir. TCAD benzetiminde; mekanik çizim, 
katkılama dağılımının oluşturulması, cihaz benzetimi 
için uygun mesh parametrelerinin seçilmesi, matematik 
ve fizik denklemleriyle beraber fiziksel süreçler, temel 
alan denklemleri (FEM, PDE metotlar, Alagator dili, 
Dessis dosyası, C++), tekrarlamalı hesaplar ile 
problemi çözme (DC, AC, mixed mode analysis, 
stationary-transient analysis) ve sinyal bilgisi hesapları 
yapılmaktadır. Dessis dosyası asağıdaki şekilde 
açıklanır: 

 Dosya: Giriş ve çıkış dosyalarından oluşur, 

 Elektrot:Cihazın kontak bölgelerinin/sınır 
bölgelerinin listesi verilir, 

 Fizik:Benzetimde kullanılan fizik modelleri 
eklenir, 

 Grafik:Çıkış dosyası dahil değişkenler 
belirlenir, 

 Matematik:Matematiksel denklemler 
hesaplanır, 

 Çözüm:Analiz ve benzetimde çıktıların durumu 
ve sonuçlar alınır. 

 
 
Şekil 2. Benzetimin akışı ve Sentaurus programının 
yapısı 

 
Sentaurus araç editör, üzerinde çizimi yapılan 
bölümdür. Burada, giriş parametreleri olarak katkılama 
konsantrasyonları, junction derinliği, elektrot bölgeleri 
vb. ayarlanmıştır. Son olarak, bu bölümde, mesh 
eklenerek çözülmüştür. Sentaurus editör yardımıyla 
çizilen sensörün genel çalışma akışı Şekil 2’ de 
verilmiştir. Şekil 3.’ de Sentaurus editörü yardımıyla, a) 
(10 µm x 10 µm) boyutlu çizilen pn diyotun çizimi 
verilmiştir, b) Sağ taraftaki çizimde silikon materyalinin, 
n-kuyu (fosfor konsantrasyonlu) ve p-kuyu (bor 
konsantrasyonlu) bölgelerinin katkılama oranları 
(1/cm

3
), anot ve katot yeri eklenmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. (a) Sentaurus editörü ile çizilen diyot ve (b) 
pn diyotun özellikleri 

 

 
 

Şekil 4. Diyotun elektrik alanı 
 

 
 

Şekil 5. pn diyotun voltaj düşüş grafiği 

 

 
 

Şekil 6. Zaman aralığında pikselin çıkış voltajı ve 
reset sinyalindeki değişimleri 

 
Şekil 7. Maksimum ve minimum element ölçüsü ve 

piksel sensör üzerinde mesh noktaları 
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Şekil 8.  10 µm x 10 µm boyutlu piksel sensörün 

toplam akım yoğunluğu 

 
TECPLOT programı, iki ve üç boyutlu grafiklerin 
analizinin yapılması ve görüntü alınması amacıyla 
kullanılan genel amaçlı pakettir [32]. Geçiş (Transient) 
analizi ile zamana bağlı olarak ölçeklerde verilen renk 
değişimleri, parçacığın geçişi sonrası elektron akım 
yoğunluğu hakkında bilgi verir. x=10 µm; y =10 µm 
boyutlu pn diyotun, 7.99 mikrosaniye zaman sonrası 
parçacığın diyota çarptığında oluşan sinyal sonucu 
alınan elektron akım yoğunluğu (A*cm

-2
) görüntüleri 

verilmiştir. Parçacığın vuruşu ile birlikte radyasyon 
detektöründe oluşan sinyal değerleri belirlenmiştir. Şekil 
9‘ da Tecplot programı yardımıyla alınan, MIP 
parçacığının mikro-saniye zaman aralıklarında diyota 
girişi ve çıkışı ile ilgili sonuçlar verilmiştir.  

 

 
 

 
 

Şekil 9. pn diyotun zamana bağlı geçiş analiz 
çözümü 

 
Şekil 10. pn diyotun elektriksel potansiyel dağılımı 

ve elektriksel alan çizgileri 

 

 
Şekil 11. Diyotun I-V grafigi 

 
Yarı-iletken diyot, boşluk konsantrasyonunun baskın 
olduğu p-tipi bölge ve elektron konsantrasyonunun 
baskın oldugu n-tipi bölge olmak üzere farklı katkılı iki 
bölgeden oluşur. Anot kontağı p-tipi bölgeye, katot 
kontağı n-tipi bölgeye bağlıdır. Üretim süreçlerinin yarı-
iletken materyale uygulandığı ve safsızlıkların 
konsantrasyonu her bölgenin katkılama tipini belirler 
[33]. Şekil 10’ da benzetimi Comsol Multiphysics 
programı ile yapılan pn diyotun potansiyel dağılımı 
elektriksel alan faktörüyle açıklanmıştır. Şekil 11’ de 
yüzey alanı, uygulanan bias voltajıyla -1 [V] ’dan 1 [V] 
’a kadar çözdürülmüş akım-voltaj grafiğidir.  

 
Silikon tabanlı detektörler, yük toplayıcı elektrotların 
katkılanmış yarı-iletken yüzeyleri üzerinde diziliş 
aralıkları ile oluşturulan yapılardır. Metalize edilmiş her 
bir şeridin yüke duyarlı olan yükselteçlere bağlanması 
ile silikon tabanlı detektörler oluşturulur. Elektrotların ve 
piksellerin çizimi Şekil 12’ de gösterilmiştir. 

 
 
Şekil 12. Detektörlerde elektrotların ve piksellerin 
gösterimi 

 

 
MIP, minimum iyonize eden parçacıktır. Minimum 
iyonize parçacık, kalınlık başına ortalama 80 elektron-
boşluk çiftlenimi oluşturur. Örneğin, 300 [µm] kalınlıklı 
detektör için, yaklaşık 24.000 elektron-boşluk çiftlenimi 
oluşur. Bu, 3.8 fC’ luk yüke karşılık gelir. 300 µm 
kalınlıklı detektörün farklı vuruş noktalarında 
hesaplanan toplam yük grafiği Şekil 13’ de 
gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 13. Mikro-şerit detektörlerde toplam yük-

pozisyon grafiği 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

947



 

 
Şekil 14. İkinci ve üçüncü şeritten okunan x-

pozisyonuna göre yük dağılımları grafiği 

 
10 µm x 10 µm boyutlu, 1.12 fF kapasitans eklenen 
piksel hücresinin yük oluşum grafiginin sonuçları 
çalışmada verilmiştir. Burada, parçacığın vuruş 
pozisyonlarına göre normalize edilmiş toplam yük 
dağılımları verilmiştir. Merkez noktası (0.0,0.0,0.0) 
referans noktası alındığında, bu noktadan itibaren 
grafikte simetrik dağılım görülmüştür. Piksel detektörde 
yük toplama, foto-diyot içine gönderilen parçacığın 
vuruş pozisyonlarına bağlıdır. Yük oluşum koordinatları 
foto-diyot merkezinden uzaklaştığı zaman, yük 
difüzyonu komşu pikseller arasında paylaşılan bir 
sinyale sebep olmuştur. 
 

 
Şekil 15. Kapasitanslı tek piksel sensör ve bu 

pikselin akım-zaman grafigi 

 

 
Şekil 16. Piksel hücresinin merkezinden diğer 

noktalara doğru enerji oluşum grafiği 

 

 
Şekil 17. Farklı vuruş noktalarında voltaj ve zaman 

grafiği 

3. Grid Sistemleri ve Sunucu Bilgisayar 

 
Yüksek performansa duyarlıklı sistemlerin kurulması ve 
yeni algoritmaların gelistirilmesi tüm benzetim 
çalışmalarında gereklidir. Bu çalışmalarda, açık ve 
esnek hesaplama ortamı ile birlikte yüksek seviyeli 
bilgisayar performansı ve sunucu park noktalı kurulum 
sistemleri önemlidir. Scientific Linux CERN işletim 
sistemi üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada kullanılan 
sunucu ve grid sistemlerinin küme yapısı, GRID-
INFN’de kullandığımız 100 CPU’den fazla işlemcisi ile 
yüksek performanslı olarak bilgi işlem sağlamaktadır 
[34].  

 
 

Şekil 18. Yığın-batch ile çalıştırılan ve kullanıcının 
işi üzerinde kontrol arabirimi  

 

 

4. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada, silikon tabanlı cihazların özellikleri, 
fiziksel süreçleri, fizik konuları, basit detektör yapısı, 
tasarımı, benzetim adımları ve grafik sonuçlarının 
analizleri açıklanmıştır. Yük dağılımı, yük paylaşımı, 
akım, kapasitans, voltaj değerleri, voltaj düşüşleri gibi  
yapı içerisinde ve kritik bölgelerde sinyal oluşumları 
grafiksel olarak açıklanmıştır. Silikon tabanlı cihazlarda 
mikro-şerit ve piksel yapının elektrot şeritlerde, belli 
zaman aralığında, sinyal bilgisi hesaplanmıştır.  
 
Silikon şerit detektörlerde yük paylaşımının sonuçları, 
merkez şerit üzerinden diğer şeritlere doğru simetrisel 
dağılımı grafiksel olarak hesaplanmıştır. Silikon şerit 
detektörde 80 e-h/çiftlenim minimum iyonize parçacık, 
lineer enerji transfer değeri olarak ağır iyon modelinde 
kullanılmıştır. 300 [µm] kalınlıklı mikro-şerit detektörün 
toplam yük değeri ~ 24.000 e-’ dur. 120 [µm] kalınlıklı 
mikro-şerit detektörün toplam yük değeri ise ~ 9700 e-’ 
dur. Bir mikron uzunluğunda parçacığın izi, ağır iyon 
modelinde kullanılan 2100 eh/çiftlenim ile minimum 
iyonize parçacıkta toplanan ortalama yük değeri ~764 
e

-
’ dur. Merkez noktası üzerinde ~905 e

-
 vardır. Burada 

1.12 fF kapasitans eklenen sensörün normalizasyon 
degeri 0.4 olarak hesaplanmıştır. p ya da n tipi implant 
genişliğinde; w implant genişliği ve p şerit aralığı 
tanımlandığı zaman, w/p oranı mikro-şeritin toplam 
kapasitansı ile orantılı olmaktadır. 80 V potansiyelinde, 
w/p = 0.15 oranının ortalama toplam kapasitans degeri 
~ 3.6 pF/cm’ e eşittir. Pixel sensörün (2.5 V bias 
altında) kapasitans sonuçlarında ise, bu değer w/p=0.4 
olduğunda kapasitans değeri ~ 5.8 pF/cm’ e eşittir. 
 
Fabrikasyon çalışmasında; detektörün yapısı, 
implementasyonu ve tüm elektroniği sistemin önemli 
bölümleridir. Ayrıca, substrat katkılama oranları, implant 
derinliği ve epitaksiyel tabaka gibi özellikler fabrikasyon 
süreçlerine bağlı olarak değişmektedir. 

Teşekkür 
Tam metin bildiri çalışması, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim 
dalında tamamlanan (2011) “Silikon Detektörlerde 
Benzetim, Modelleme ve Analiz Süreçleri” isimli doktora 
tezinden hazırlanmıştır.  

5. Kaynaklar 
[1] Defne Yalçın Yeler, Sevgi Kambek Taşveren, Oğuz 
Kaynar., Diş Hekimliğinde Dijital Görüntüleme 
Yöntemleri, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. Sayı: 
Suppl., Sayfa: 1-6, Yıl: 2006. 
[2] Ran Zheng., Chao Liu., Xiaomin Wei., Jia Wang., 
Yann Hu., Dark-current estimation method for CMOS 
APS sensors in mixed radiation environment, Nuclear 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

948



 

Inst. and Methods in Physics Research, A 924 230–
235, (2019). 
[3] Brophy, J.J., Fenciler için Temel Elektronik. 
Bilimcenter, 434s, 2000. 
[4] Özgen, S., Radyasyon Sayacı Geliştirilmesi ve 
Çeşitli Ortamlarda Radyasyon Ölçümü. Fırat 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, 
Yüksek Lisans, 57s, Elazığ,1992. 
[5] Giubellino, P., Crescio, E., Hernandez, R., Idzik, M., 
Nouais, D., Rivetti, A., Silicon Detectors. American 
Institute of Physics, 1-56396-960-2/00, 2000. 
[6] Abt, I., Masciocchi,S., Moshous, B., Perschke, T., 
Richter, R.H., Riechmann, K., Wagner,W., 
Characterization of silicon microstrip detectors using an 
infrared laser system. Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research A 423, 303-319, 1999. 
[7] Akkoyun, S., Uzayda Gama Isını Ölçümleri-Bir 
Geant Simülasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, 58s, 
Ankara, 2006. 
[8] Alpat, B.,. Alpha Magnetic Spectrometer (AMS02) 
experiment on the International Space Station (ISS), 
Nuclear Science and Techniques, Vol.14 No.3. 182-
194, 2003. 
[9] Anokhin, I.E., Zinets, O.S., Distribution of electric 
field and charge collection in silicon strip detectors. 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 
A 477, 110-113, 2002.  
[10] ATLAS collaboration, ATLAS Pixel Detector: 
Technical Design Report, CERN-LHCC-98-013, 31 May 
1998. 
[11] ALICE collaboration, "ALICE: Technical Design 
Report of the Inner Tracking System (ITS)", CERN-
LHCC-99- 012, 1999. 
[12] Braibant, S., Demaria, N., Feld, L., Frey, A., 
Fürtjes, A., Glessing, W., Hammarström, R., Honma, 
A., Mannelli, M., Mariotti, C., Mättig, P., Migliore, E., 
Piperov, S., Runolfsson, O., Schmitt, B., Söldner-
Rembold, A., Surrow, B., Investigation of design 
parameters for radiation hard silicon microstrip 
detectors. Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research A 485, 343-361, 2002. 
[13] Caria, M., "Current trends on design and assembly 
of pixel detector systems in biomedicine and high-
energy physics", Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research A, volume 447, pp. 167-177, 2000. 
[14] Cuminal, Y., Rodriguez, J.B., Christol, P., Design 
of mid-infrared InAs/GaSb superlattice detectors for 
room temperature operation, Finite elements in 
Analysis and Design 44, 611-616, 2008. 
[15]CERN, http://public.web.cern.ch/public/. Erisim 
Tarihi: 25.05.2011. 
[16] Servoli, L., Mariotti, M., Truncellito, F., Design, 
Implementation and Configuration of a Grid Site with a 
Private Network Architecture. Istituto Nazionale Di 
Fisica Nucleare Sezione di Perugia, INFN/TC-05/10, 
2005. 
[17] Giubellino, P., Crescio, E., Hernandez, R., Idzik, 
M., Nouais, D., Rivetti, A., Silicon Detectors. American 
Institute of Physics, 1-56396-960-2/00, 2000. 
[18] Giovanni, A. D.,Tecnologie di integrazione 
tridimensionale applicate ai sensor idi vertice. 
Universita degli Studi di Perugia Facolta di Ingegneria 
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria elettronica, 
142p, Perugia, 2007. 
[19] Giorgi, M.,Studio sperimentale degli effetti della 
radiazione sui rivelatori al silicio per l’esperimento CMS 
a LHC. Universita degli Studi di Perugia Facolta di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corso di 
Laurea in Fisica, 126p, Perugia, 1998. 
[20] Hamel, L.A., Benoit, M., Dönmez, B., Macri, J.R., 
McConnell, M.L., Narita, T., Ryan, J.M., Optimization of 
Singled-Sided Charge-Sharing Strip Detectors”, IEEE 
Nuclear Science Symposium Conference Record, 
2006. 
[21] Kreisler, B., Anton, G., Durst, J., Michel, T., 3D 
Simulation of Induced Signals in the Medipix Detector, 
IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, 
M13-373, 2007. 
[22] Kreisler, B., Anton, G., Durst, J., Michel, T., Charge 
Carrier Motion in Semiconductors. Comsol Users 
Conference, Frankfurt, 2006. 
[23] Lijima, T., Recent topics of particle identification 
and photodetection. Nuclear Instruments and Methods 
in Physics Research A 623, 48-56, 2010. 
[24] Meroli, S., Analisi numerica di architetture 
Innovative per sensori di radiazione. Universita degli 
Studi di Perugia Facolta di Ingegneria Corso di Laurea 
Specialistica in Ingegneria elettronica, 106p, Perugia, 
2000. 
[25] Moser, H.G., Silicon Detector Systems In High 
Energy Physics, Elseiver Progress in Particle and 
Nuclear Physics, 63, 186_237, 2009. 
[26] Myronakis, Marios. E., Darambara Dimitra.G., 
Effect of pixel dimensions and thickness on energy 
resolution and sensitivity of CZT detectors used in 
nuclear medicine application. IEEE Nuclear Science 
Symposium Conference Record, 2009. 
[27] Passeri, D., Placidi, P., Verducci, L., Pignatel, 
G.U., Ciampolini, P., Matrella, G., Marras, A., Bilei, 
G.M., Active Pixel Sensor Architectures in Standard 
CMOS Technology for Charged-Particle Detection. 
Nucl. Instr. Meth. A 518 482, 2004. 
[28] Prokhorets, I.M., Prokhorets, S.I., Torgovkin, A.V.,  
Depletion Voltage of a Silicon Microstrip Detector. 
Instruments and Experimental Techniques, Vol.46, 
No.2, 161-163 pp, 2003. 
[29] Pokorný, M., Raida Z., Modeling of Microwave 
Semiconductor Diodes. Radioengineering, Vol. 17, 
No.3, 2008. 
[30] Reznicek, P., Tests of semiconductor microstrip 
detectors of ATLAS detector. Diploma Thesis, 54p, 
Charles University, Prague, 2003. 
[31] Ozdemir, F.B., Selçuk, A.B., Ozkorucuklu, S., 
Alpat, A.B., Ozdemir, T., Özek, N., Simulation and 
experimental measurement of radon activity using a 
multichannel silicon-based radiation detector, Applied 
Radiation and Isotopes Volume 135, May 2018, Pages 
61-66. 
[32] Tecplot User’s Manual and Tecplot Reference 
Manual, 2008. Tecplot SV User Guide Version A-
2008.09, September 2008. 
[33]Comsol Documentation, 1998-2008. 
COMSOL35a\doc\plain\helpdesk.htm.  
[34] INFN GRID Project, 2011. https://grid.infn.it/. 
Erisim Tarihi: 23.05.2011. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

949

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09698043
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09698043
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09698043/135/supp/C


 

 
DEVELOPMENT OF HIGH STRENGTH 
ALTERNATIVE BODY COMPOSITIONS 

 
YÜKSEK MUKAVEMETLİ ALTERNATİF BÜNYE KOMPOZİSYONLARININ 

GELİŞTİRİLMESİ 
 

Erden Soner ERKILIÇ
a
, Özgül KOCABAŞ

a,
*, Mert MUMCUOĞLU

a
,  

Emre YALAMAÇ
b 

a
Serel Seramik A.Ş., Ar-Ge Merkezi, Manisa, Türkiye 

b
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Böl., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye,  

E-posta: sonererkilic@serel.com.tr, ozgulkocabas@serel.com.tr, mertmumcuoglu@serel.com.tr, 
 emre.yalamac@cbu.edu.tr 

* Corresponding Author 

 

Özet 
 

Seramik sağlık gereçlerinde ürün özellikleri farklı 

türlerde hammaddeler kullanılarak hazırlanan bünye ve 

sır reçeteleri ile sağlanmaktadır. Bünye reçeteleri VC 

(vitreous china) ve FCC (fine fire clay) olarak ikiye 

ayrılmaktadır. VC çamurunda pişme mukavemeti ve 

deformasyon değerleri sırasıyla 60 MPa ve 21 mm dir. 

FFC de 35 MPa pişme mukavemeti ve 8 mm 

deformasyon elde edilmektedir. 

Bu çalışmada farklı hammadde katkıları ile alümina 

miktarı geleneksel reçetelere göre oldukça yüksek yeni 

çamur reçeteleri hazırlanmıştır. Nihai ürün pişme 

mukavemetinin yükseltilmesi ve pişme deformasyonun 

düşürülmesi hedeflenmiştir. Yeni reçetelerde 85 MPa 

pişme mukavemeti ve 11 mm deformasyon elde 

edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Seramik sağlık gereçleri, çamur 

reçetesi, eğme dayanımı, pişme deformasyonu 

Abstract 
 

In ceramic sanitary ware, product properties are 

provided by body and glaze recipes prepared by using 

different kinds of raw materials. Body recipes are 

divided into two categories: VC (vitreous china) and 

FCC (fine fire clay). The fired strength and deformation 

values in VC body are 60 MPa and 21 mm respectively. 

35 MPa fired strength and 8 mm deformation are 

obtained at FFC body. 

In this study, new body recipes that have high alumina 

content compared to traditional body recipes were 

prepared with different raw materials addition. It was 

aimed to increase the fired strength and reduce the 

fired deformation of the final product. 85 MPa fired 

strength and 11 mm deformation were obtained in the 

new recipes. 

Keywords: Ceramic sanitaryware, slip recipe, bending 

strength, fired deformation 

 

1. Giriş 
 

Seramik sağlık gereçlerinde estetik görünümün yanı 

sıra ürünlerin yüke, çevre koşullarına ve ev 

kimyasallarına dayanımı çok önemlidir. İstenen ürün 

özellikleri farklı türlerde hammaddeler kullanılarak 

hazırlanan bünye ve sır reçeteleri ile sağlanmaktadır. 

Bünye kompozisyonları Vitreous China (VC) ve Fine 

Fire Clay (FFC) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu 

reçetelerin ortalama kompozisyonları aşağıda Tablo 

1’de verilmiştir [1,2]. 

 

Tablo 1. Ticari Bünye kompozisyonları. 

Hammadde VC (% Ağ.) FFC (% Ağ.) 

Kil 20-35 20-30 

Kaolen 20-30 20-30 

Feldspat 20-30 10-20 

Kuvars 20-30 0-10 

Şamot - 30-50 

 

Farklı hammadde katkılarının bünye üzerindeki 

etkilerinin tespiti için literatürde pek çok çalışma 

yapılmıştır bu çalışmaların bir kısmı kısaca aşağıda 

özetlenmiştir: 

Hopa ve Özel çalışmalarında kaolen hammaddesinin 

piropolastik deformasyon üzerine etkisini camsı faz 

kompozisyonu ve miktarına bağlı olarak incelemişlerdir. 

Seger yaklaşımı ile toplam kaolen miktarı 

değiştirilmeden iki farklı tür kaolenin miktarları 

arasındaki oranın değiştirilmesi ile standart bünyeye 

göre kalınlık alma özelliği daha iyi, piroplastik 

deformasyon direnci daha yüksek bünyeler 

oluşturulmuştur [3].  

Hopa ve Özel, bir diğer çalışmada vitrifiye ürün 

reçetelerinde kullanılan sodyum feldspar yerine 

alternatif spodumen mineralini LiO2 kaynağı olarak 

kullanmışlar, ağırlıkça ve Seger formülüne göre farklı 

oranlarda spodumen minerali katkılı reçeteler hazırlayıp 

bunların piroplastik deformasyonlarını incelemişlerdir. 
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Seger formülü ile hazırlanan reçetelerin ağırlıkça 

hazırlanan reçetelere göre daha iyi sonuçlar verdiğini 

ve molce % 0,1 LiO2 katkılı reçetenin standart bünye 

reçetesinden daha düşük pişme deformasyonu 

gösterdiğini tespit etmişlerdir [4]. 

Tunçel ve Özel ilgili alanda bir diğer çalışmalarında 

Vitrifiye porselen bünyelerin kompozisyona bağlı ısı 

altında deformasyon miktarlarının Al2O3/SiO2 oranına 

bağlı olarak oluşan mullit fazının miktarına bağlı olduğu, 

mullit fazı artıkça viskozitenin azaldığı ve bununda 

deformasyon miktarını azalttığı tespit etmişlerdir [5]. 

Kunduracı ve Aydın yapmış oldukları çalışmada FFC 

çamur reçetelerinde %30 oranında kullanılan şamot 

(pişmiş kil) yerine alternatif bir mullit kaynağı olan 

symlox kullanmışlardır. Buradaki amaç ürün maliyetini 

düşürürken, mullit fazının sağlayacağı yüksek pişme 

mukavemetleri (düşük pişme deformasyon) daha ince 

kesitli ürünler elde etmeyi hedeflemişlerdir. Normal 

reçetede %30 oranında kullanılan şamot yerine %5 

oranında symlox ilave etmişlerdir. Nihai ürünler 

karşılaştırıldığında yeni reçetede daha yüksek kuru 

mukavemet ve pişmiş mukavemeti elde etmişler, 

normal ürünlere göre daha ince kesitli ürü üretmelerine 

karşılık aynı pişme deformasyon değerlerinde 

kalmışlardır [6]. 

Nazım ve Aydın bir başka çalışmalarında, FFC 

ürünlerinde ithal şamot hammaddesi reçete içerisinde 

yaklaşık %30 oranında bulunur. Üretim maliyetlerinde 

azaltmak ve ürün özelliklerini geliştirmek amacıyla 

şamot yerine alternatif symlox ve alümina-silika-

tungsten karbür karışımları çamur bünyesine katılmıştır. 

Kuru ve pişmiş mukavemeti daha yüksek ve daha 

düşük maliyetli ürünler üretilebileceği söylenmektedir 

[7]. 

Bu çalışmanın amacı mevcut reçetelerin geliştirilmesi 

ile yüksek mukavemet ve düşük pişme 

deformasyonuna sahip ithal ikame ürünlerin elde 

edilmesidir.  

 

2. Materyal ve Metot  

2.1. Materyal 
 
Çalışmada ithal ürün yerini alabilecek ikame ürün 

reçetesi üretiminde öncelikle İthal ürün tedarik edilerek 

karakterizasyonları yapılmıştır.  

Yeni çamur reçeteleri için aşağıda verilen hammaddeler 

ile farklı reçeteler hazırlanmış, reçetelerin fiziksel ve 

mekanik testleri yapılmıştır. Tablo 2’de çalışmada 

kullanılan hammaddelerin kimyasal analiz sonuçları 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Hammadde kimyasal analizleri. 

Numune

Adı

SiO2

%

Al2O3

%

Fe2O3

%

TiO2

%

CaO

%

MgO

%

Na2O

%

K2O

%

K.K.

%

TOPLAM

%

Feldspat 62,927 22,865 0,082 0,039 0,367 0 7,507 5,735 0,45 100

Alüminyum Oksit 0,372 98,66 0,006 0,009 0,075 0,183 0,45 0,059 0,23 100

Wollastonit 53,476 0,12 0,505 0,161 42,037 1,532 0,484 0,273 1,32 100

Kuvars 45 99,17 0,287 0,02 0,085 0,032 0,051 0,131 0,048 0,18 100

Şamot 125 54,616 41,551 1,432 0,249 0,265 0,587 0,627 0,472 0,12 100

Sandblend GC 63,878 22,379 0,991 1,531 0,179 0,575 0,636 2,024 7,75 100

Sandblend 90 54,344 29,061 0,97 1,39 0,216 0,57 0,606 2,148 10,64 100

Kaolin 31 45,82 38,378 0,858 0,08 0,096 0,51 0,521 2,055 11,64 100  

 

2.2. Çamur reçetesi hazırlama  
 

Tablo 2’de kimyasal kompozisyonları verilen 

hammaddeler farklı oranlarda kullanılarak çamur 

reçeteleri hazırlanmış, reçete oksit oranları Seger 

formülü ile hesaplanmıştır. 

Farklı Çamur kompozisyonları için 10’ar kg çamur 

laboratuvar tipi karıştırıcıda hazırlanmıştır. 

Kaolen ve killer su ile açılarak yoğunluğu 1550 – 1600 

g/l olacak şekilde ayarlanmıştır. Elektrolit ilavesi ile 

çamurların tiksotropisi 20-30° aralığına getirilmiştir. 

Viskozite ölçümleri Gallenkamp torsion viskozimetre ile 

yapılmıştır. Hazırlanan çamur bir gün süre ile 

bekletildikten sonra üzerine reçetedeki diğer 

hammaddeler ilave edilerek toplamda 5 saat 

karıştırılmıştır. Çamur yoğunlukları 1934–2046 g/l 

aralığında değişen değerlerde ayarlanmıştır. Çamur 

tiksotropi değeri 15°-30° aralığına getirilmiştir. 

Alüminyum oksit içeren reçetelerde Al2O3’ün bünye 

içerisinde çok iyi dağılmış olmasının mukavemeti 

arttıracağı düşüncesi ile önce su içerisinde elektrolit ile 

açılmış ve diğer hammaddeler sonradan ilave edilmiştir. 

Çamur yoğunlukları 2040 – 2050 g/l aralığında değişen 

değerlerde ayarlanmıştır. Çamur tiksotropi değeri 15° -

30° aralığında getirilmiştir. Çamur yoğunluğu yüksek 

tutularak kuru küçülmeden kaynaklanacak pişme 

deformasyonların azaltılması planlanmıştır. 

Hazırlanan Çamur reçetelerinin oksit kompozisyonları 

Tablo 3’de verilmektedir. 

 

Tablo 3. Çamur reçetelerinin oksit kompozisyonları 

Numune 

Adı

SiO2 

%

Al2O3

 %

Fe2O3

 %

TiO2

 %

CaO 

%

MgO

 %

Na2O 

%

K2O

 %

K.K. 

%

TOPLAM

%

İK 14 37,63 53,7 0,57 0,46 0,57 0,36 1,58 1,94 4,17 100

İK 15 33,97 57,48 0,56 0,46 0,13 0,35 1,22 1,66 4,14 100  
 

Hazırlanan döküm çamurlarının reolojik özelliklerini 

belirlemek amacıyla yoğunluk, viskozite, tiksotropi, 

sıcaklık, kalınlık alma ölçümleri yapılmıştır. Hazırlanan 

çamur reçeteleri alçı kalıplara dökülüp daha sonrasında 

işletme fırınlarında tepe sıcaklığı 1200
o
C’ye kadar 

işletme pişirme rejimleri ile pişirilmiş ve Kimyasal analiz, 

Mukavemet, pişme deformasyonu, su emme, küçülme, 

mikroyapı (SEM) incelemeleri için test ve 

karakterizasyonları yapılmıştır. 
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3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

İthal ürün kimyasal analiz sonuçları tablo 4’de 

verilmektedir. Bu analiz sonucuna göre ithal ürünün 

alümina miktarı mevcut VC ve FCC kompozisyonlarına 

göre oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. 

 

Tablo 4. İthal ürün kimyasal analiz sonucu. 

Numune 

Adı

SiO2 

%

Al2O3

 %

Fe2O3

 %

TiO2

 %

CaO 

%

MgO

 %

Na2O 

%

K2O

 %

K.K. 

%

TOPLAM

%

İthal Ürün 30,48 65,87 0,293 0,434 0,282 0,384 1,02 1,028 0,1 100
 

İthal ürün XRD analizi şekil 1’de gösterilmektedir. 

Analiz sonucuna göre nihai üründe kuvars, mullit ve 

alümina fazlarının olduğu tespit edilmiştir. 

 

Şekil 1. İthal ürün XRD analizi. 

 

Temin edilen ithal üründen parçalar alınarak ürünün 

mikroyapısı incelenmiştir, parlatma işleminden sonra 

taramalı elektron mikroskobunda incelenmiştir (Şekil 2). 

Yapılan incelemede bünyede belirgin mullit kristalleri ve 

alüminyum oksit kristalleri olduğu düşünülmüş bunu 

desteklemek için seçilen bazı bölgelere EDS analizi 

yapılmıştır.  

 

 

Şekil 2. Ticari ürün SEM analizi. 

 

Mikro yapıdaki farklı kristal fazlarının kimyasal 

içeriklerinin öğrenilebilmesi için belirlenen bölgelere 

EDS uygulanmıştır (Şekil 3). EDS analizi sonucunda 

mullit, alümina fazlarının mevcudiyeti teyit edilmiştir 

(Tablo 5). 

Çok sayıda reçete hazırlanmış, bu reçetelerden mevcut 

VC ve FFC reçetelerine göre en yüksek pişme 

mukavemeti olan iki adedi bu çalışmada detaylı olarak 

incelenmiştir. Tablo 6. ‘da bu seçilen iki çamur 

reçetesinin reolojik özellikleri verilmektedir. Özelliklerin 

beklenen değerlerde olduğu görülmektedir. 

 

 

 
 

 

Şekil 3. İthal ürün EDS analizi. 

 

Tablo 5. İthal Ürün EDS analiz sonuçları. 

Spot 1 Spot 2 Spot 3

Weight % Weight % Weight %

O K 45.68 48.44 43.60

NaK 2.18 - 2.47

AlK 33.58 48.60 21.43

SiK 18.57 2.96 30.97

K K - - 1.54

Element

 
 

Tablo 6. Çamur reolojileri 

REÇET
E 

LİTRE 
AĞIRLI

ĞI 

1.  
VİSKOZİT

E 

2.  
VİSKOZİT

E 

TİKSOTRO
Pİ 

KALINLI
K ALMA 

İK 14 2056 300 274 26 7,3 

İK 15 2037 291 265 26 6,9 

 

Spot 3 
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Hazırlanan her iki reçetenin uygun alçı kalıplara 

dökümü yapılmış, alınan ürünler fiziksel ve mekanik 

olarak test edilmiştir. Testlere ait sonuçlar Tablo 7.’de 

verilmiştir. İK 14 reçetesinin İK 15 reçetesine göre 

kullanılan hammaddelerin farklılığından dolayı 

sinterlenmesi daha yüksektir. Bunun sonucunda söz 

konusu reçetenin su emme oranı daha düşük ancak 

pişme deformasyonu daha yüksek olarak ölçülmüştür. 

 

Tablo 7. Fiziksel ve mekanik test sonuçları. 

REÇE
TE 

MUKAVEME
T 

MPa 

KURU 
KÜÇÜLME  

% 

TOPLAM 
KÜÇÜLME  

% 

PİŞME 
DEFOR
MASYO

NU 
% 

SU 
EMM

E 

İK 14 85,08 1,5 9,3 13 0,18 

İK 15 85,1 1,8 9,5 11 3,67 

 

Şekil 4’de İK 14 ve İK 15 reçetelerinin SEM görüntüleri 

verilmiştir. İki reçete arasındaki sinterleme davranışının 

farklı olduğu mikroyapıdaki gözeneklilik miktarı ve 

dağılımına bağlı olarak görülmekte olup alümina 

tanelerinin ortalama 20-30 mikron boyutlarında olduğu 

gözlenmektedir. 

 

 

 
Şekil 4. SEM görüntüleri (a) İK14 ve (b) İK15 

 

Şekil 5.’de örneklerin EDS analizi yapılan bölgeleri 

gösterilmektedir. Şekil 6 ve Şekil 7’de ise bu 

bölgelerden seçilen temsili birer alanın EDS analizinin 

grafiksel gösterimi mevcuttur. İK 14 için Şekil 5.a’da 

area 1 olarak seçilen bölgenin EDS grafiğinde 

alüminyum ve oksijen pikleri görülmektedir. Aynı 

şekilde, Şekil 5.b area 1olarak seçilen bölgenin de 

alümina ve oksijenden ibaret olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. SEM-EDS bölgeleri (a) İK14 ve (b) İK15 

 

 

Şekil 6. İK 14 Area 1 EDS Analizi 

 

 

Şekil 7. İK 15 Area 1 EDS Analizi. 

 
Tablo 8 ve Tablo 9’da sırasıyla İK 14 ve İK 15’in seçili 

bölgelerinin EDS analizleri verilmektedir. Şekil 5.a’da İK 

14 numunesinin matris bölgesinden seçilen Area 3 

alanının EDS analizine göre (Tablo 8) bu bölgede mullit 

fazının olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 5.b’de İK 15 numunesinden seçilen Area 2 ve 

Area 3 alanlarında (Tablo 9) da mullit fazı olduğu 

görülmektedir. Her iki reçete de alümina fazının 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

 1 

 2 

 3 
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yanında matris yapısında mullit fazının oluştuğu tespit 

edilmiştir. Ticari ürüne göre nispeten daha büyük 

alümina tanelerinin yapıda olduğu bunun reçeteye 

katılan alümina tanelerinin boyutundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 
Tablo 8. İK 14 EDS Analiz Sonuçları. 

Element 

Area 1 Area 2 Area 3 

Weight 
% 

Weight 
% 

Weight 
% 

O K 39.36 40.14 42.43 

Al K 60.64 59.86 22.59 

Na K - - 2.21 

Si K - - 30.42 

K K - - 2.36 

 
Tablo 9. İK 15 EDS Analiz Sonuçları. 

Element 

Area 1 Area 2 Area 3 

Weight 
% 

Weight 
% 

Weight 
% 

O K 43.86 44.44 43.21 

Na K - 2.48   

Al K 51.04 19.69 42.25 

Si K 5.10 31.02 13.31 

K K - 2.38 - 

 
Yapılan test ve analizlerin ışığında, hazırlanan reçete 

kompozisyonları ile gerek mikro yapısal, gerekse 

fiziksel ve mekanik özellikler olarak ithal ikame ürüne 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Reçetelerin pişme 

deformasyon değerleri biraz daha aşağıya çekilerek 

yeni reçetelerin hazırlanması istenilen tasarım 

özelliklerinde nihai ürün üretiminde başarıya 

ulaşılmasını sağlayacaktır. Böylece ithal ürün yerini 

alabilecek ikame yerli ürünlerin üretimi sağlanacaktır. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, A356 alaşımının farklı miktarlardaki Sr 
modifikasyonuna bağlı olarak mikroyapı ve mekanik 
özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Sıvı fazda farklı 
miktarlarda (0, 30, 300 ve 600 ppm) Sr ilavesi ile 
dökülen numunelere ısıl işlem uygulanarak çekme 
testine tabii tutulmuş ve mikroyapı analizleri yapılmıştır. 
Her parametre için ayrıca sertlik numunesi alınmış ısıl 
işlem sonrası Brinell sertlik değerleri ölçülmüştür. 
Sertlik analizi sonucunda alınan veriler doğrulama verisi 
olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak Sr modifikasyonunun 
mikroyapıdaki Si morfolojisini önemli ölçüde etkilediği 
fakat alaşımın mukavemet değerlerine kayda değer bir 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Mikroyapıdaki 
değişimle birlikte alaşımın tokluk değerlerinde bir artışın 
olması beklenirken bunun olmamasının Sr 
modifikasyonunun porozite gelişimine etkisinden 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: A356 alaşımı, Sr modifikasyonu, 

Mekanik özellikler, Mikroyapı, Tokluk  
 

Abstract 
 
In this study, changes in microstructure and mechanical 
properties of A356 alloy due to different amounts of Sr 
modification were investigated. In the liquid phase, by 
the addition of different amounts (0, 30, 300 and 600 
ppm) of Sr, the casted specimens were subjected to a 
tensile test by heat treatment and microstructure 
analysis was performed. For each parameter, a 
hardness sample was prepared and Brinell hardness 
values were measured after heat treatment. The data 
obtained as a result of hardness analysis were used as 
validation values. As a result, it was determined that Sr 
modification significantly influenced the Si morphology 
in the microstructure but did not have significant effect 
on the strength values of the alloy. While it is expected 
that there will be an increase in the toughness values of 
the alloy along with the change in the microstructure, it 
is thought that the lack of this is due to the effect of the 
Sr modification on the porosity development.  
 
Keywords: A356 alloy, Sr modification, Mechanical 

properties, Microstructure, Toughness 
 

1. Giriş 

Alüminyum döküm alaşımlarının sahip olduğu iyi 
dökülebilirlik, korozyon direnci, spesifik mukavemet, 
üretim kolaylığı ve düşük üretim maliyeti gibi özellikler 
endüstride kullanımının yaygınlaşmasını sağlamıştır [1]. 

Bu alaşımlar arasında yer alan Al-Si alaşımları, özellikle 
de A356 alaşımı döküm yoluyla karmaşık şekilli 
malzeme üretimine elverişli olması ve ısıl işlem sonrası 
iyi mukavemet değerlerine sahip olması sayesinde 
otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanımı tercih 
edilmektedir [2]. Bu özelliklerin elde edilmesi Al-Si 
alaşımlarındaki alüminyumca zengin α fazı Mg2Si gibi 
ikinci fazlar ve ötektik Si partiküllerinin sayesindedir. Si 
partiküllerinin katılaşma esnasındaki olağan şekli kaba 
iğnemsi yapıda olup mekanik özellikleri olumsuz 
etkilediğinden istenmeyen bir durumdur. Bu kaba şeklin 
modifiye edilerek ince fibros yapılara dönüştürüldüğü, 
ötektik modifikasyon olarak adlandırılan işlemle bu 
problemin üstesinden gelinebilmektedir [3]. 
Modifikasyon işlemi genellikle sıvı metale Na, Sr ya da 
Sb gibi elementlerin master alaşım olarak ilavesi ile 
yapılmaktadır [4].  Modifikasyonla ilgili önemli 
problemlerden birisi döküm parçasında porozite 
oluşumunu arttırmasıdır. Modifiye edilmiş alaşımlarda 
ötektik sıcaklığın düşmesi nedeniyle sıvı metalin 
soğuma aralığı artmakta ve porotizeler büyüme olanağı 
bulmaktadır. Bu sebeple modifiye alaşımlarda 
poroziteler daha büyük boyutlarda 
gözlemlenebilmektedir [5]. 

Isıl işlem uygulanabilir Al-Si alaşımlarından olan A356 
alaşımında, ısıl işlem mekanik özelliklerin 
geliştirilmesinde kullanılan önemli uygulamalardan 
biridir. Isıl işlemle alaşım elementlerinin segregasyonu 
en aza indirgenir ve homojen bir döküm yapısı elde 
edilir. Dentritik katılaşmadan kaynaklanan 
segregasyonun engellenmesi mekanik özellikleri olumlu 
yönde etkilemektedir [6].   

A356 alaşımının mekanik özelliklerini ve akışkanlığını 
etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bunlardan 
bazıları tane boyutu, ikinci dentrit kolları arası mesafe 
(SDAS), ve Si partiküllerinin katılaşma esnasında 
oluşan şekli olarak sayılabilmektedir. Alaşımın mekanik 
özellikleri, ikincil silisyum fazı partiküllerinin boyutu, 
şekli ve dağılımı, porozite, ötektik morfolojisi ve tane 
yapısından önemli bir şekilde etkilenir [7]. 
Modifikasyonun ikincil silisyum fazı partiküllerinin fibros 
yapıda katılaşmasını sağlayarak alaşımın mekanik 
özelliklerine özelliklede sünekliğine büyük ölçüde 
olumlu etkileri bulunmaktadır [8] fakat aynı zamanda 
porozite boyutlarının büyümesine etkisi 
düşünüldüğünde mekanik özelliklere olumsuz etkilerinin 
olduğu da söylenebilir [9].  

A356 alaşımına Sr ilavesinin alaşım özelliklerine etkisi 
hakkında birçok çalışma mevcuttur. Öztürk ve ark. 
Stronsiyum ilavesinin korozyon davranışlarına etkisi 
incelemiştir [7], Tash ve ark. sertlik üzerine etkilerini 
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araştırmıştır [6], Campbell ise modifikasyonun porozite 
gelişimine etkisi hakkında çalışmalar yapmıştır [9]. 

Bu çalışmada A356 alaşımına farklı miktarlardaki Sr 
master alaşımı ilavesiyle malzeme özelliklerinin nasıl 
etkilendiği optik mikroskop yardımıyla yapılan mikroyapı 
analizi ve çekme testi uygulamalarıyla araştırılmıştır. 
Sertlik özellikleri ise sağlama verisi olarak kullanılmıştır.  

2. Deneysel Çalışma 
 
Çalışma kapsamında kullanılan A356 alaşımının ve 
ilave master alaşımının kimyasal kompozisyonları 
sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.  

Çizelge 1. A356 alaşımının kimyasal kompozisyonu 

Alaşım Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

A356 6.86 0,225 0,003 0,001 0,30 0,011 0.1 Kalan 

 

Çizelge 2. Çalışmada kullanılacak master alaşımının 
kimyasal kompozisyonu 

Master 
Alaşım 

Ti Sr B Fe Ca Zn Al 

AlSr15 - 
14-
15 

- ≤0.2 ≤0.2 0,011 Kalan 

 

Külçe halinde temin edilen A356 alaşımının ergitmenin 
yapılacağı ocağın boyutlarına uygun hale getirilmesi 
için testere yardımıyla dilimlere ayrılmıştır. Ergitme 720 
°C de 10 kg’lık indüksiyon ocağında 
gerçekleştirilmiştir.≤ 

Ergitilmiş alaşımlar kokil çekme testi kalıplarına 
dökülmüş bunun sonucunda çekme testi numuneleri 
elde edilmiştir. Ergitme işlemi her parametre için ayrı 
yarı gerçekleştirilmiştir. İlk ergitme Sr ilavesiz şekilde ve 
diğerleri ise alaşımın içerdiği Sr miktarını, belirlenen 
değerlere (30, 300, 600 ppm) getirecek kadar AlSr15 
master alaşımı sıvı fazda ilave edilerek 
gerçekleştirilmiştir. Sr ilavesi sonra 10 dakika beklenip 
sonrasında döküm yapılmıştır. Her parametre için üçer 
döküm gerçekleştirilmiş ve her biri farklı miktarlarda Sr 
içeren altışar numune elde edilmiştir.  

Döküm sonucunda çekme testi numunelerinin yanı sıra 
döküm parçasının çıkıcı kısmından mikro yapı 
numunesi elde edilmiştir. Çekme numunelerinin 
tamamına, mikroyapı numunelerinin yarısına 535 °C’de 
8 saat çözeltiye alma ve oda sıcaklığında suda su 
verme işlemi yapılmıştır. Ardından 160 °C’de 6 saat 
yaşlandırma ısıl işlemi uygulanmıştır.  

Isıl işlem sonrasında çekme numuneleri 250 kN’luk 
Shimadzu marka çekme cihazında çekilerek akma, 
çekme mukavemeti ve yüzde uzama değerleri tespit 
edilmiştir.  

Mikroyapı numuneleri 21 mm çapındaki döküm 
parçasının çıkıcı kısmından 15 mm uzunluğunda silindir 
parçalar halinde Struers marka kaba kesme cihazı ile 
kesilmiştir. Uygulanan ısıl işlem sonrası numunelerin iki 
yüzeyine de sırasıyla 320 ve 500 grid zımpara ardından 
tek yüzeyine 800, 1200 ve 2500 grid zımpara ile yüzey 
hazırlama işlemi uygulanmıştır. 2500 grid zımpara 
yapılan yüzey daha sonra parlatma işlemine tabi 
tutulmuştur. Parlatma işlemi sırasıyla 6 mikron ve 1 

mikron olmak üzere elmas solüsyon yardımıyla 
yapılmıştır. Yüzey hazırlama işlemi tamamlanan 
numunelerden her parametreden bir numune olacak 
şekilde dört tanesi seçilerek görüntü analizi yapılmıştır. 
Analizde Nikon marka mikroskop ve Clemex marka 
görüntü analiz programı kullanılarak farklı büyütmelerde 
görüntüleme yapılmıştır. Hazırlanan numunelerin geri 
kalanına her parametreden bir numune olacak şekilde 
seçilerek Birnell sertlik testleri yapılmıştır.   

Yapılan çekme testi, sertlik testi ve mikroyapı analizi 
sonucunda farklı miktarlarda Sr ilavesiyle modifikasyon 
işleminin, ısıl işlemle birlikte mekanik özellikler ve 
mikroyapı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde 
incelenmiş ve tespit edilen farklılıklar karakterize 
edilmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Deneysel çalışma kapsamında gerçekleştirilen ilaveiz 
ve 30, 300 ve 600 ppm Sr ilaveli dökümlere ait 
mikroyapı görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir.  
 

 
Şekil 1. Numunelerden elde edilen mikroyapı 

görüntüleri a) İlavesiz b) 30 ppm ilaveli c) 300 ppm 
ilaveli d) 600 ppm ilaveli.  

 

Kokil kalıba dökülen numunelerden elde edilen 
mikroyapıların verildiği Şekil 1’deki görüntülerden de 
anlaşılacağı gibi Sr ilavesiyle birlikte mikroyapıdaki 
ötektik yapı iğnemsi yapıdan fibros bir yapıya 
dönüşmektedir. Mikroyapı numunelerinden literatürdeki 
çalışmalara paralel bir sonuç elde edilmiştir [10]. 
Modifikasyonun katılaşma esnasında silis partiküllerinin 
fibros bir yapıda oluşmasını sağlayarak mekanik 
özellikleri olumlu etkilediğine dair literatürde daha önce 
yapılmış çalışmalar mevcuttur [8]. Bu çalışmaların ortak 
noktası modifikasyonun A356 alaşımının çekme 
mukavemetini geliştirmekten çok sünekliğine olumlu 
katkıda bulunduğudur. Yani modifikasyonla alaşımın 
tokluğunda bir artış beklenmektedir. Fakat bu 
çalışmada modifikasyonla alaşımın mukavemet 
değerlerinde bir artış görülmemekle beraber, tokluk 
değerlerinde de bir gelişme söz konusu değildir. Bu 
çalışmada gerçekleştirilen testlerden elde edilen veriler 
(farklı miktarlarda Sr içeren çekme numunelerinden 
çekme testi sonucunda elde edilen akma, çekme ve 
uzama değerleri) Şekil 2’de verilmiştir.  
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b 

 

c 

Şekil 2. Farklı Sr miktarlarındaki a) çekme mukavemeti 

b) akma mukavemeti c) yüzde uzama değerlerini 
gösteren grafikler. 

Şekildeki grafiklerden de anlaşılacağı gibi Sr 
miktarındaki artışla alaşımın mekanik özelliklerinde 
genel olarak bir kötüleşme tespit edilmiştir. 300 ppm Sr 
ilavesindeki değerlere bakıldığında genelde olan 
kötüleşme eğiliminin aksine bir iyileşme olduğu 
söylenebilmektedir. 600 ppm Sr ilaveli numunelerin 
uzama verilerinin (Şekil 2(c)) geniş bir aralıkta olduğu 
görülmektedir, yüksek uzama değerleri elde edilmekle 
birlikte çok düşük uzama verileri de mevcuttur. Bu 
nedenle 600 ppm seviyesindeki ilave değerlerinde 
stronsiyumun sünekliğe etkisi hakkında net bir kanıya 
varılamamıştır.  

Şekil 3’deki grafikte verilen tokluk değerlerinde de 
görüleceği gibi çekme ve akmayla paralel veriler 
içermektedir. Tokluk değerleri de Sr ilavesiyle birlikte 
azalma eğilimindedir. Fakat artan Sr miktarı ile kısmen 
de olsa tokluk değerlerinin yükseldiği söylenebilir. 600 
ppm Sr ilave edilmesine rağmen ilavesiz döküme ait 
tokluk değerini yakalayamadığı görülmektedir. 
 

 

Şekil 3. Farklı Sr miktarlarındaki tokluk değerini 

gösteren grafik.  

Modifikasyon miktarındaki değişimle alaşımın sertlik 
değerleri Şekil 4’den de anlaşılacağı üzere 76 ile 102 
HB arasında değişmektedir. 30 ppm Sr ilavesinde 
sertlik değerinde bir miktar artış görülmektedir. Önceki 
verilen mekanik özelliklere dair verilerle çelişen bir 
durum söz konusu değildir. 

 
Şekil 4. Farklı miktarlardaki Sr modifikasyonu ile sertlik 

değerlerinde meydana gelen değişimi gösteren grafik. 
 

Modifikasyonun porozite gelişimine etkisiyle [9], bu 
çalışmadaki sonuçların bir bağlantısının olduğu yorumu 
ön plana çıkmıştır. Bu sebeple Sr ilavesine bağlı olarak 
meydana gelen porozite sayısı, dağılımı, alanı, 
lokasyonu ve tipi gibi morfolojik özellikler ciddi bir 
şekilde etkilenmektedir. Diğer tüm parametrelerden 
bağımsız olarak dökümde sadece Sr ilavesinin sertlik 
değerleri üzerindeki etkisi hem Si morfolojisine hem de 
porozite morfolojisine bağlıdır. Literatürde yapılan 
çalışmada [11] da rapor edildiği gibi Sr ilavesinin 
optimum değeri 30 ppm dir. Bu miktardan fazla ilaveler 
Si morfolojisinde çok büyük etkiye sebep olmamakta 
fakat porozite morfolojisini etkilemektedir. Yapılan Sr 
ilavesine bağlı olarak yapıda oluşan porozite miktarı ve 
diğer morfolojik özellikleri artan eğilimde yani malzeme 
kalitesini kötüleştiren bir eğilimde olmaktadır [12]. Bu 
çalışmadan da elde edilen bulgular Sr ilavesinin 
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malzeme kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini ortaya 
koymaktadır. 
 

4. Sonuçlar 
 
A356 alaşımına Sr ilavesiyle gerçekleştirilen ötektik 
modifikasyonun alaşımın mikroyapısında beklenen 
değişimi sağlamasına rağmen mekanik özelliklerde 
herhangi bir iyileşme tespit edilememiştir. Bu sonucun 
modifikasyonun porozite oluşumuna etkilerinden 
kaynaklanabileceği düşünülmekte ve çalışmanın 
porozite analizini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Özet 
 
Termal bariyer kaplama sistemleri tipik olarak üç 
katmandan meydana gelir. Bu katmanlar sırasıyla 
tabanda bir altlık malzeme altlık malzeme üzerine çeşitli 
termal sprey kaplama yöntemleriyle toz partikülleri 
püskürtülerek bağ katmanı elde edilir. En üst yüzeyde 
ise seramik esaslı katman bulunur. Bu sistemlerin 
çalıştığı ortam koşulları çoğunlukla yüksek sıcaklık ve 
korozyona maruz kalarak kullanılmaktadır. Diğer 
yandan termal bariyer kaplamalar gelişen endüstriyel 
gelişmelerden dolayı oluşan ihtiyaçlara karşılık cevap 
olarak yeni TBC sistemleri kullanılmaya başlanmıştır. 
Özet ile çalışma koşullarına uygun kaplamalar 
rahatlıkça üretilebilir ve bunun ile birlikte yüksek 
yapışma mukavemeti, sertlik, aşınma direnci, termal 
şok, elastik modül gibi mekanik özellikleri de yeterli 
seviyede olması gerekmektedir. Bu çalışmada ise 
termal bariyer kaplamalarda katmanlar arasındaki 
yapışma kuvveti ve bunu etkileyen faktörler üzerine 
ayrıntılı olarak değinilmiş ve açıklanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar 

(TBCs),Termal Sprey Yöntemleri (HVOF,APS,VPS 
v.b.), Termal Şok,Yüksek Yapışma Kuvveti 
 
Abstract 
 
Thermal barrier coating systems typically consist of 
three layers. These layers are sprayed onto the base of 
a substrate material base, respectively, by spraying 
powder particles with various thermal spray coating 
methods. On the top surface there is a ceramic based 
layer. The ambient conditions in which these systems 
operate are mostly used by exposure to high 
temperature and corrosion. On the other hand, thermal 
barrier coatings have started to use new TBC systems 
in response to the needs due to developing industrial 
developments. In summary, the coatings which are 
suitable for working conditions can be produced 
comfortably and with such high mechanical strengths 
such as high adhesion strength, hardness, abrasion 
resistance, thermal shock and elastic modulus. In this 
study, the adhesion force between the layers in the 
thermal barrier coatings and the factors affecting it are 
explained and explained in detail. 
 

Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBCs), Thermal 

Spray Methods (HVOF,APS,VPS), Thermal Shock , 

High Bonding Strength 

1. Giriş 
 
Genellikle standart bir termal bariyer kaplama sistemi 
süper alaşım özelliği gösteren bir taban malzeme 
üzerine,Yüksek hızlı oksi asetiln yakıt (HVOF), 
Atmosferik plazma sprey (APS), Ark Sprey, Vakum 
plazma sprey (VPS) vb. üretim yöntemleri uygulanarak 
kaplanan bir bağ katmanı ve plazma sprey yöntemi 
uygulanarak şekillendirilen bir seramik üst katmandan 
meydan gelmektedir [1]. Termal bariyer kaplama 
sistemlerinin çalıştığı ortamlar genellikle aşınmaya ve 
korozif ortamlar içerisinde bulunduklarından mikro 
yapıları ve bunun neticesinde mekanik özellikleri önemli 
ölçüde etkilenmektedir. Kaplamanın mekanik özellikleri 
kaplama yapılan ortamda bulunan toz, parçacık ve 
ortamın sağladığı çevresel şartlar, kaplama cihazının 
parametreleri ve kaplama işlemi yapılacak malzemeye 
bağlı olarak farklılık gösterir [12]. Bütün termal sprey 
yöntemlerinin ortak olarak çalışma prensibi püskürtme 
cihazında yüksek sıcaklık sonucu ortaya çıkan enerji ile 
malzemenin yüzeyine püskürtülen tozların ergitilmesi 
esasına dayanır. Termal bariyer kaplamalarının 
özellikle belirgin özellikleri katmanlı, mikro çatlaklı ve 
farklı kompozisyona sahip olmalarıdır. Kompozisyonları 
içerisinde yarı erimiş ve kimyasal reaksiyonlar sonucu 
ortaya açığa çıkan oksitler bulunabilir. Diğer yandan 
termal bariyer kaplamalar gelişen endüstriyel 
gelişmelerden dolayı oluşan ihtiyaçlara karşılık cevap 
vermesi gerekmektedir. Bir termal bariyer kaplama 
malzemesinin en önemli ve kullanım şartlarına uygun 
olması için aranan şart yüksek ısıl yalıtım özelliğine 
sahip olmasıdır [13]. Ancak bununla birlikte yüksek 
sıcaklıklara dayanıklılığı ve meydana gelebilecek olan 
termal şoklara karşı gerekli kararlılığı sağlaması 
gerekir. Özet ile çalışma koşullarına uygun kaplamalar 
rahatlıkça üretilebilir ve bunun ile birlikte yüksek 
yapışma mukavemeti, sertlik, aşınma direnci, termal 
şok, elastik modül gibi mekanik özellikleri de yeterli 
seviyede olması gerekmektedir [2]. 

 
2. Yapışma Kuvveti 
 
Metalik katman ile seramik üst katman arasındaki 
bulunan yapışma kararlılığı termal bariyer 
kaplamalarının kullanım ömrünü ve performansını 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu katmanların 
birbirlerinden ayrılması ya da aralarındaki yapışma 
kuvvetlerinin az olması durumunda kaplama 
tabakalarının birbirinden ayrılmasına ve üstlendiği 
görevi yerine getirememesine yol açar. Yapışma 
kuvveti taban malzeme ile seramik üst katman 
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arasındaki yapışmanın bir ölçüsü niteliğindedir. Termal 
bariyer kaplama sistemlerinde bağlanma 
mekanizmaları arasında en baskın olan çoğunlukla 
mekanik kilitlenmedir [14]. Mekanik kilitlenme genel 
olarak şöyle açıklanabilir; Plazma sprey sistemi 
uygulanarak toz hale getirilmiş bir malzeme 15000-
20000 °C' ye varan yüksek erimiş metal sıcaklıklarında 
ve 250-350 m/s oranında müthiş bir hızla numunenin 
yüzeyine püskürtülür [3]. Öte yandan diğer termal sprey 
kaplama yöntemlerinden olan HVOF ile uygulamada ise 
bu hız yaklaşık olarak 600-1000 m/s hızlarına çıkabilir 
ve bunun ile birlikte daha yoğun, daha kararlı ve 
yapışma kuvveti yüksek kaplama elde edilebilmektedir 
[4]. HVOF sistemin hız oranının bu kadar yüksek 
olmasından dolayı hız tabancasının içerisinde çıkan 
tozlar kaplanacak numune yüzeyine şiddetli bir hızla 
çarpar ve numune yüzeyine gömülür. Her iki sistemde 
yüzeye gönderilen ergimiş ya da yarı ergimiş halde 
bulunan partiküller yüzey üzerindeki porozite yani 
boşluk dediğimiz katılaşarak akar ve mekanik olarak 
bağlanır. 

 

Şekil 1. Toz parçacığının altlık malzemeye mekanik 
bağlanması [6]. 

Kaplama işlemin süresine ve parametrelerine bağlı 
olarak partiküller arasında meydana gelebilecek kinetik 
enerjide meydana gelebilecek artışlar difüzyon 
bağlanmasını arttırır. 

 
2.1. Termal Bariyer Kaplamalarda Yapışma 
Kuvvetini Etkileyen Faktörler 
 
Termal bariyer kaplama sistemlerinin temel amacı 
gelişen endüstriyel ve teknolojik gelişmeler neticesinde 
altlık malzeme üzerinde meydana gelen çalışma ortam 
sıcaklığının etkisinin en aza indirerek altlık malzemenin 
daha yüksek sıcaklıklarda çalışmasını sağlamak ve 
tüketim ömrünü arttırmaktır. Kaplama işlemi 
uygulandıktan sonra kaplama içerisinde çeşitli 
nedenlerden dolayı oluşan boşluk ve mikro çatlakların 
varlığı ısıl iletkenliği düşürür. Öte yandan her ne kadar 
boşluk sayısının az olması yapışma kuvveti açısından 
ve termal çevrim yani tekrarlanan sıcaklıklara karşı 
dayanıklı olması yönünden avantaj sağlasa da termal 
bariyer kaplamalar da termal iletkenliğin artması 
kaplama sisteminin dayanıklılık açısından özelliklerine 
ters düşmektedir. Ancak kaplama sistemlerinin 
dayanıklılık yönünden termal iletkenliğin düşük yapışma 
kuvvetinin yüksek olması beklenir. Kaplamaların 
yapışma kuvvetini etkileyen faktörler şu şekilde 
sıralanabilir. 
 
 

2.2. Yüzey Pürüzlülüğü 
 
Termal bariyer kaplamalar da yapışma mukavemetini 
etkileyen faktörler arasında genel olarak en önemli 
parametre yüzey pürüzlülüğüdür. Yüzey pürüzlülüğü ile 
yapışma kuvveti arasında bir doğru orantı 
gözlemlenmiştir. Öte yandan pürüzlülüğün aşırı derece 
artması her zaman kaplamanın kalitesini arttıracağı 
anlamına gelmemektedir. Pürüzlülük uygulanan 
işlemler sırasında basma kuvvetlerinin etkisiyle 
kaplamanın tokluğunu belli bir oranda arttırır ve daha 
sonra sprey uygulama işlemi sırasında tabancadan 
çıkan yüksek sıcaklık tozlarının ortam ile fiziksel 
etkileşimleri sonucunda kaplama içerisinde kalıntı 
gerilmeler artar ve yüzey pürüzlülüğünde bir azalma 
meydana gelir. 

 
2.3. Toz Boyutu 
 
Sprey işlemi sırasında tabancadan püskürtülen tozlar 
yüksek hızlarda kaplama üzerine çarptıktan sonra 
kaplama içerisinde sıkışarak reaksiyona girer ve 
meydana gelen oksitli yapılar kaplamanın faz ve mikro 
yapısını ve kullanım şartlarına göre ömrünü önemli 
miktarda değiştirir [5]. Kaplama içerisinde ya da yatay 
ve dikey boşluklarda meydana gelen bu oksitli bileşikler 
gevrek bir yapıda ve her oksitli bileşik kendi içerisinde 
sahip olduğu kalıntı gerilmelere neden olabileceğinden 
dolayı oluşabilecek kırılma, çatlaklar veya yapı 
bozunması görülebilir. Küçük toz boyutuna sahip 
malzemeler büyük toz boyutuna sahip malzemelere 
göre daha hızlı oksitlenirler. Küçük tane boyutlu tozlar 
sprey işlemi sırasında partiküllerin havada asılı kaldığı 
sırada maruz kaldığı oksidasyon daha baskın geldiği 
için partikül toz boyutu ne kadar ufaldıkça oksitlerin 
kompozisyona nüfuz etmesi artmaktadır. Toz boyutu ne 
kadar çok arttıkça kaplamanın yapışma kuvveti 
artmaktadır. 
 

 
Şekil 2. Toz boyutu ve yüzey pürüzlülüğü arasındaki 
ilişki [7]. 
 

2.4. Atlık Malzeme Sıcaklığı 
 
Termal bariyer kaplama sistemlerinde yapışma 
direncini etkileyen parametrelerden önemli olan bir 
diğeri ise altlık malzemesin sıcaklığıdır. Termal 
püskürtme işlemi uygulandığı sırada altlık malzeme 
sıcaklığını değiştirmek yüzeye çarparak ergimiş 
durumdaki partiküllerin şekillerini de değiştirebilir. 
Araştırmacı, Pershin tarafından yapılan bir çalışmaya 
göre, 100ᴼC altında bir sıcaklığa sahip bir altlık 
malzeme yüzeyine çökertilen eriyik damlacıklarının 
çoğunlukla düzensiz ve yuvarlak bir şekilden farklı 
olarak katılaştıkları öte yandan 150ᴼC ‘ nin üstündeki 
bir sıcaklığa sahip altlık malzeme üzerine gönderilip 
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çökertilen eriyik damlacıklarının ise oldukça düzensiz 
ve neredeyse kusursuz daireler şeklinde katılaştığını 
gözlemlemiştir [11]. Ergimiş ya da yarı ergimiş olarak 
bulunan damlacıklar kaplamanın yapışma direnci 
açısından oldukça önemlidir. Altlık malzeme 
sıcaklığının artması yüzeyin ıslanabilir olmasını arttırır 
ve katılaşmayı geciktirerek yüzey üzerinde bulunan 
pürüzlerin arasına ergimiş ya da yarı ergimiş 
damlacıkların nüfuz etmesini kolaylaştırır [8]. 
 

 
Şekil 3. Nikel esaslı altlık malzemenin sıcaklığa bağlı 
olarak yapışma direnci [9]. 
 
Eriyik damlacıklarının kararlı daireler halinde 
katılaşarak kaplama içerisinde ve yüzeyinde bulunan 
boşlukların içine dolarak yapıda bulunan boşluk oranı 
azalmaktadır. Böylelikle boşluk oranının süre ilerledikçe 
azalmasıyla daha dayanıklı kaplamalar elde edilir. 
Dairesel şeklinde bulunan damlacıkların yüzey alanları 
daha geniş oldukları için geniş bir alanda birbirleriyle 
bağlantı kurarak kaplama yüzeyi üzerine yayılır. Ayrıca 
altlık malzeme sıcaklığının artmasıyla adhezyon ve 
kohezyon olarak bilinen kuvvetler arasında adhezyon 
kuvveti daha ağır basmaya başlar ve eriyiklerin 
katılaşma süresi uzar, böylelikle yüzey boşluklarını 
doldurma olasılıkları da artmış olur[10].  
 

3. Sonuç 
 

Termal bariyer kaplama sistemleri genellikle hava 
araçlarının sıcak bileşenleri olan türbin 
bıçakları,kanatçıkları ve yanma odalarında kullanılır. Bu 
yüzden kaplamalarda kullanılan metalik toz 
partiküllerinin termal genleşme sıcaklıkları ve 
katsayıları, termal iletkenlikleri ve en önemlisi katmanlar 
arası boşluğun çok az olması ve oksidasyon oluşumu 
sonucu açığa çıkan sıcaklığın termal bariyer kaplama 
sisteminin ömrünü azaltmaması için yapışma kuvveti de 
çok önemlidir. Bu çalışmada ise termal bariyer 
kaplamalarda seçilmek üzere kullanılacak malzemelerin 
hangi özelliklere göre kullanılacağı ve katmanlar 
arasındaki etkileşimi hangi parametrelerin etkilediği 
gösterilmiştir. Günümüzde teknoloji geliştikçe daha ileri 
seviyede hava araçlarında kullanılan bu kaplama 
sistemlerinin oluşturulmasında kullanılacak yeni nesil 
malzemelerde yapışma kuvvetinin öneminin daha çok 
artacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
 

Son yıllarda, CAD/CAM frezeleme ile işlenebilen lityum 
silikat esaslı cam seramikler, tam seramik diş 
restorasyonlarının üretimi için büyük ilgi görmektedir. 
Bu çalışmada, lityum silikat esaslı cam-seramik 
kompozisyonların kristallenme süreçleri uygulanan ısıl 
işlemlere bağlı olarak incelenmiştir. Üretilen örneklerin 
kristal yapıları, kimyasal kompozisyonları, mikroyapı, 
termal ve mekanik özellikleri yönünden karakterize 
edilmişlerdir. Örneklerin mikroyapısı taramalı elektron 
mikroskobu ile karakterize edilmiştir. Oluşan metasilikat 
ve disilikat kristal yapıları X-ışını kırınımı yöntemi ile 
analiz edilmiştir. Isıl genleşme katsayısı, camsı geçiş 
sıcaklığı gibi termal özellikleri belirlenmiştir. Mikrosertlik 
ve iz kırığı tokluğu değerleri ölçülmüştür. Sonuçlar 
mevcut lityum silikat esaslı cam-seramik ürünler ile 
karşılaştırılmıştır. 
 

Anahtar kelimeler: Cam-seramikler, Lityum silikat, 

Kristalizasyon, Mikroyapı ve faz analizi, Diş 

uygulamaları 

 

Abstract 
 

In recent years, lithium silicate-based glass ceramics, 

be processed by CAD/CAM milling, have attracted 

great attention for the production of full ceramic dental 

restorations. In this study, crystallization processes of 

lithium silicate-based glass-ceramic compositions were 

investigated based on the heat treatment applications. 

Produced samples were characterized in terms of 

crystal structures, chemical compositions, 

microstructure, thermal and mechanical properties. The 

microstructure of the samples were characterized by 

scanning electron microscopy. The resulting 

metasilicate and disilicate crystal structures were 

analyzed by X-ray diffraction method. Thermal 

properties such as thermal expansion coefficient, glass 

transition temperature were determined. Microhardness 

and indentation fracture toughness values of samples 

were measured. The results were compared with 

commercial lithium silicate-based glass-ceramic results. 

 

Keywords: Glass-ceramics, Lithium silicate, 

Crystallization, Microstructure and phase analysis, 
Dental applications 
 

1. Giriş 
 

Dental uygulamalarda kullanılan porselen seramikler 
doğal görünümlü diş restorasyonları olarak renk, 
estetik, dayanım, saydamlık gibi önemli avantajlarından 
dolayı tercih edilirler. Diş porselenlerinin en büyük 
dezavantajı gevrek olmalarıdır. Günümüzde seramik 
diş restorasyonlarını tam seramik ve metal-seramik 
olmak üzere sınıflandırabiliriz [1]. Günümüzde dental 
uygulamalarında kullanılan tam seramik sistemler 
yoğun olarak zirkonya, lityum disilikat, mika veya 
feldspatik esaslı cam seramik gruplarından 
oluşmaktadır. Üstün estetik özellikleri, yüksek mekanik 
dayanımı, diş ve seramik yüzeyleri arasında bağlantı 
dayanımı ve Cad/Cam (bilgisayar destekli 
tasarım/üretim) sistemleriyle kolaylaştırılan üretim 
teknikleri tam seramik restorasyonlara olan ilgiyi 
arttırmaktadır [2]. Tam seramik restorasyonların birçok 
olumlu özelliklerine rağmen, veneer seramiklerinde kırık 
oluşumu, en önemli restorasyon kayıp 
sebeplerindendir. Bu nedenle seramiklerin mekanik 
dayanım ve estetik özelliklerinin geliştirilmesi 
araştırmacılar için ilgi çeken alanlardan biridir [3]. 

Lityum silikat fazlarını içeren cam-seramiklerde lityum 
disilikat kristal oranı hacimce yaklaşık %70’dir. Lityum 
disilikat içeren cam-seramiklerin eğme kuvvetlerine 
karşı dirençleri, feldspatik cam-seramiklere göre 
yaklaşık üç kat (350‐450 MPa) yüksektir [4]. Zirkonya 

tam seramiklerin ya da metal altlık destekli seramiklerin 
sahip olduğu mekanik dayanım avantajları ile lösit 
esaslı feldsipatik cam seramiklerin sahip olduğu estetik 
avantajlarını bir arada sağlaması lityum silikat cam-
seramikleri öne çıkaran dikkat çekici özellikleridir. 

Lityum disilikat, dişçilik uygulamalarında materyalin 
dayanıklılığını artırıp estetik özelliklerini geliştirdiği için 
seramik diş kronları, inleyler, onleyler, veneerler ve 
implant restorasyonlarda kullanılabilmektedirler [5]. 

Lityum silikat cam seramikleri ile ilgili literatürde yapılan 
çalışmalarda bu cam seramik sisteminin ana 
bileşenlerini oluşturan Li2O ve SiO2’in % bileşim ve 
sıcaklık durumuna göre oluşan fazlarını gösteren ikili 
faz diyagramı Şekil 2’de gösterilmektedir.  
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Şekil 1. CAD/CAM uygulamaları için Lityum silikat 

esaslı dental cam seramikler 
 

 

Şekil 2. Li2O-SiO2 faz diyagramı [6]. 

W. Holand ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada SiO2–
Li2O–Al2O3–K2O–ZrO2–P2O5 sisteminden lityum disilikat 
fazı oluşturmak için çekirdeklenme ve birincil faz 
oluşumunu analiz etmişlerdir. P2O5 konsantrasyonunu 
ağırlıkça sıfırdan %3,2’ye yükselterek cam-seramikte 
faz ve mikroyapı değişimini incelemişlerdir. Yapılan 
çalışmanın sonucunda %3,2 P2O5 içeren nihai ürüne 
yapılan mukavemet testleri sonucunda 726±63 MPa 
değerine sahip, yüksek transparanlığa sahip ürün 
üretilmiştir [7]. 

Elke Apel ve arkadaşları, SiO2–Li2O–Al2O3–K2O–ZrO2–
P2O5 sistemine ZrO2 ilavesi ile lityum disilikat cam-
seramiklerin kristallenme davranışını incelemiştir. ZrO2 
ilavesinin faz oluşumu, mikroyapı, biaksiyel eğme 
dayanımı ve translüsensi (ışık geçirgenliği) değeri 
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yapılan araştırma 
çalışmasında DSC, XRD ve SEM analizleri 
kullanılmıştır. Artan ZrO2 oranının çekirdek büyümesini 
engellediği bunun da transparanlık (ışık geçirgenliği) 
değerini olumlu etkilediği öne sürülmüştür [8]. 

G. Wen ve arkadaşları, yaptığı çalışmada P2O5 içeriği 
ve sinterleme sıcaklığının lityum disilikat cam-seramik 
mikroyapısı üzerindeki etkisini araştırmakta ve mikro 
yapı ile mekanik özellikler arasındaki ilişkiyi analiz 
etmektedir [9]. 

Y.S. Kim ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada işlenebilir 
lityum disilikat bloklar üretmişlerdir. Lityum silikat cam-
seramiğin işlenebilir mekanik mukavemete sahip olması 
için lityum metasilikat fazında olması gerekmediğini 
eğer ince taneli ve homojen dağılmış lityum disilikat 
fazına sahip bir ürün oluşturmak başarılırsa bu ürünün 
de Cad/Cam sistemleri ile işlenebileceğini ileri 
sürmektedir. Frit reçetesindeki SiO2 miktarına bağlı 
olarak nihai üründe 3. faz olarak kristobalitin 
oluşabileceğini ileri süren Kim ve arkadaşları kristobalit 
fazının mekanik dayanımı olumlu yönde etkilediğini ileri 
sürerken transparanlık değerini ise azalttıklarını 
söylemiştir. Bu nedenle lityum silikat cam-seramik 
içerisinde oluşturulacak kristobalit fazının kontrollü bir 
şekilde kristallendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir [10]. 

Y. S. KIM ve arkadaşları yaptıkları bir başka çalışmada 
ise oluşturulan lityum silikat cam-seramiğin Cad/Cam 
ile işlendikten sonraki translüsensi değerinin 
uygulanacak ısıl işlem rejimi ile ayarlanabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Işık geçirgenliğinin farklı kristal fazlar 
arasındaki kırılma indisinden kaynaklanan saçılımdan 
büyük ölçüde etkilendiği bu nedenle nihai üründeki 
kristal faz boyutuna bağlı olarak translüsensi değerinin 
ayarlanabileceğini belirtmişlerdir. Yaptıkları çalışma 
sonucunda üretilen ürünün nihai ısıl işlemi 780-820ºC 
aralığında yapılırsa yüksek transparanlık (HT: high 
translucency) 821-840 ºC aralığında yapılırsa orta 
transparanlık (MT: medium translucency) 841-860 ºC 
aralığında yapılırsa düşük transparanlık (LT: low 
translucency) 861-880 ºC aralığında yapılması 
durumunda ise orta opaklık (MO: medium opacity) 
değerine sahip olacağı ileri sürülmüştür. Bunun da aynı 
ürünün farklı dişçilik uygulamaları için avantajlı olduğu 
belirtilmiştir [11]. 

 

2. Materyal ve Metot  

Bu çalışmada, dişçilik sektöründe üstün mekanik ve 
optik özellikleri gösterdiği için yaygın olarak lityum 
silikat esaslı cam-seramiklerin kristallenme süreci 
incelenmiştir. Çalışılan cam kompozisyonu %60-75 
SiO2 ve %10-15 Li2O ile diğer oksit katkılarından 
(Al2O3–K2O–ZrO2–CeO2-P2O5) hazırlanmıştır (Çizelge 
1). 

Amorf frit 1300°C’de ergitildikten sonra 500°C’de ön 
ısıtmaya tabi tutulmuş grafit kalıp içerisine dökülerek 
şekillendirilmiştir. Grafit kalıp içerisinde katılaşan 
örneklere gerilim giderme tavlamsı uygulandıktan sonra 
3 farklı ısıl işlem uygulaması yapılmıştır. Uygulanan ısıl 
işlem paremetreleri şekil 3’de verilmiştir. Şekil 4’de ısıl 
işlemler sonrası numunelerin genel görünümleri 
verilmektedir. 
                                                  

 
Şekil 3. Isıl İşlem Paremetleri 
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Şekil 4. Numunelerin ısıl işlem öncesi ve sonrası 

durumu (a) Frit döküm, (b) A700 ve (c) A850 
Her ısıl işlem parametresine ait numuneden alınan 
örneklerden birer tanesi öğütülüp toz haline getirilerek 
kristal faz içeriğini belirlemek için XRD analizi 
yapılmıştır. Birer örneğe ise, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) incelemeleri için metalografik 
numune hazırlama işlemleri uygulanmıştır. Hassas 
kesme işlemi ile küçük numune kesitleri alınarak 
numuneler reçine ile soğuk kalıplanmış ve numune 
yüzeyleri zımparalama (320-600-1200 grit SiC zımpara 
kağıtları ile) ve parlatma (9-1 m elmas solüsyon ile) 
işlemleriyle parlatılmıştır. Parlatılmış yüzeyler %3’lük 
HF asit çözeltisi ile 15 sn süreyle dağlanmıştır. Vickers 
mikro sertlik testi 100 g yük altında 10 saniye yükleme 
süresi ile yapılmıştır. İz kırığı tokluğu yöntemi için 500 g 
yük 10 saniye boyunca yüklenmiştir. Uygun boyutlarda 
kesilen numunelere dilatometrik analizler yapılmıştır. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Araştırmada kullanılan cam-seramiklerin frit 
kompozisyonu Çizelge 1’de verilmiştir. SiO2/LiO2 mol 
oranı literatürden elde edilen bilgiler ışığında 2,0-2,5 
aralığında tutulmuştur.  

Çizelge 1. Frit Kimyasal Kompozisyonu (ağ.%). 

SiO2 60-75 

LiO2 10-15 

Al2O3 2-10 

K2O 3-8 

P2O5 2-5 

ZrO2 1-5 

CeO 0-3 

Diğer 0-5 

 

Örneklerin X-ışını kırınım (XRD) analizleri yapılarak 

mevcut kristal faz tayini yapılmıştır. Şekil 5’de üretilen 

fritin XRD analiz sonucu verilmektedir. Üretilen firtin 

amorf yapıda olduğu görülmektedir. Frit örneklere 

belirlenen ısıl işlemler uygulanmıştır. Daha sonrasında 

her ısıl işlemden birer örnek kırılarak toz haline 

getirilmiş ve XRD analizleri yapılmıştır. Şekil 6’da 

örneklerin ısıl işlemleri sonrası XRD paternleri 

görülmektedir.  A600 ve A700 ısıl işlemleri sonrası 

amor frit lityum metasilikat (LM) kristal yapısına 

dönüşmüştür. A850 ısıl işlemi sonrası ise frit yapısı 

lityum disilikat (LD) kristal yapısına dönüştüğü 

gözlenmektedir. Ayrıca XRD analiz sonucunda (şekil 6) 

az miktarda kristobalit fazı da gözlenmiştir. 

 

Şekil 5. Frit XRD Analizi 

 

 

Şekil 6. Isıl işlem sonrası örneklerin XRD Analizi. 

 
Örneklerin kristal faz yapısı ve morfolojisi 25000X 

büyütmede elektron mikroskobu altında ikincil elektron 

detektörü yardımıyla incelenmiştir. Şekil 7’de uygulanan 

3 farklı ısıl işleme ait örneklerin SEM görüntüleri 

verilmektedir. Şekil 7a A600 ısıl işlem sonrası örneğin 

mikroyapısını göstermektedir. Mikroyapıda metasilikat 

kristallerinin çekirdeklendiği görülmektedir. Kristal yapı 

yanın da mikroyapıda amorf faz mevcudiyeti XRD 

analizine paralel yine görülmektedir. Aynı büyütmede 

A700 ısıl işlem sonrası XRD analiz sonuçlarıyla ve 

literatür sonuçlarıyla uyumlu olarak mikroyapıda 

metasilikat kristalleri açıkça görülmektedir. Şekil 7c’de 

A850 ısıl işlem sonrası mikroyapı görüntüsü 

verilmektedir. Yapının A700 örneğine göre oldukça 

değiştiği, metasilikat kristallerinin disilikat kristallerine 

dönüştüğü düşünülmektedir. 

Şekil 8 ve 9’da A850 ısıl işlemi sonrası disilikat kristal 

yapıyı daha detaylı görebilmek için daha yüksek 

büyütmelerde ikincil elektron detektörü ve geri saçılım 

dedektörü ile incelenmiştir. Kimyasal dağlama 

prosesine bağlı olarak kristal yapının kısmen kaldırıldığı 

ve gözenekli bir yapının oluştuğu görülmektedir.  

Lityum silikat cam seramiklerin dilatometrik testleri 

yapılarak doğrusal ısıl genleşme katsayısı (CTE) ve 

camsı geçiş sıcaklıkları (Tg) belirlenmiştir. Çizelge 2’de 

lityum silikat cam seramiklerin dilatometrik analizinden 

elde edilen sonuçlar verilmektedir. Kristal yapının 

oluşmasına bağlı olarak camsı geçiş sıcaklığı 

500
o
C’lerden 600

o
C’lere ve yine yumuşama noktası da 

kristal yapıyla birlikte yüksek sıcaklıklara çıkmıştır. 

Buna karşılık ısıl genleşme katsayısı ise düşmektedir. 

A850 ısıl işlem örneğinin CTE değeri ticari lityum 

disilikat cam seramiklerin değerleri ile tutarlıdır [12].  

 

A850 

A700 

A600 

LD 

LD 
LD LD 

LD 

LD 

LD 

LD LM 
LM C 
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Şekil 7. Örneklerin SEM görüntüleri:  

a) A600 : 600 ºC 60 dk b) A700 : 600 ºC 60 dk + 700 ºC 

20 dk c) A850 : 600 ºC 60 dk + 700 ºC 20 dk, 850 ºC 30 

dk 

 
Üç farklı ısıl işlem uygulanan örneklerin Vickers mikro 

sertlik değerleri çizelge 3’de karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

karşılaştırıldığında lityum metasilikat kristal fazı içeren 

örneklerin HV0,1 değeri lityum disilikat kristal faz esaslı 

örneğe göre daha yüksek ölçülmüştür.   

Çizelge 4’de ise iz kırığından hesaplanan tokluk 

değerleri verilmiştir. Sertlik sonuçlarının aksine iz kırığı 

tokluğu lityum disilikat faz içerikli örnekte metasilikat 

içerikli örneğe göre 2 kat artmıştır. Lityum disilikat ticari 

ürünlerde kırılma tokluğu değerinin 3 MPa.m
0.5

 ve 

üzerinde değerde olması beklenmektedir. A850 ısıl 

işlem sonrası örneğin iz kırığı tokluğu istenilen 

değerlerde ölçülmüştür. 

 

 

Şekil 8. A850 50000X büyütmede SEM görüntüleri: a) 

SE görüntüleme metodu b) BSE görüntüleme metodu 

 

 

Şekil 9. A850 100000X büyütmede SEM görüntüsü. 

 
Çizelge 2. Örneklerin Dilatometrik Analiz Sonuçları 

  
Tg 

(
o
C) 

Ts 
(
o
C) 

CTE 
(1/

o
C) 

Frit 482,1 519,1 12,52 

A600 589 724,4 11.75 

A700 632,4 734,6 11,66 

A850 585,9 835 10,43 

 
 

a 

b 

c 

a 

b 
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Çizelge 3. Örneklerin Mikro Sertlik Sonuçları (HV0,1). 

# A600 A700 A850 

1 977,99 823,08 774,36 

2 854,09 903,68 817,62 

3 882,00 892,43 723,47 

4 893,67 846,60 691,16 

5 879,57 840,35 676,21 

Ortalama 897,46 861,23 736,56 

Standart 
sapma 

47,28 34,93 58,90 

 
 

 
 

 
 

 
Şekil 10. Örneklerin mikrosertlik iz görüntüleri: 

a) A600 b) A700 c) A850 

 
 

 

Çizelge 4. Örneklerin İz Kırığı Tokluğu Sonuçları 

(MPa.m
0.5

). 

# A600 A700 A850 

1 1,60 1,54 3,18 

2 1,73 1,89 - 

3 1,67 1,42 3,26 

4 1,50 1,52 2,71 

5 1,55 1,56 2,81 

Ortalama 1,61 1,58 2,99 

Standart 
sapma 

0,08 0,16 0,23 

 

 
 

 
 

 

Şekil 11. Örneklerin HV0,5’deki iz görüntüleri: 

a) A600 b) A700 c) A850 

 
Çizelge 5’de dental seramik sektöründeki öncü 
firmalardan İvoclar tarafından yapılmış çalışmadan 
alınan çeşitli dental seramik gruplarına ait mekanik 
özellikleri içeren tablo verilmiştir [12]. 
Çizelge 5 incelendiğinde farklı mukavemet değerlerine 
sahip dental seramiklerin sertlik değerleri arasında çok 
ciddi farklar yoktur. Lösit kristal fazı içeriğine sahip IPS 
Empress Cad ürünü 160 MPa eğme dayanımına 
karşılık 5900 MPa vickers sertlik değeri gösterirken 
aynı firmanın lityum disilikat kristal fazı içeren IPS 
e.max CAD ürünü 360 MPa eğme dayanımına karşılık 
5800 MPa vickers sertlik değeri göstermektedir. Aynı 

a 

b 

c 

a 

b 

c 
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zamanda lösit kristal faz içeriğine sahip ürünün kırılma 
tokluğu 1,2 MPa m

0,5
 iken lityum disilikat kristal fazına 

sahip ürünün kılma tokluğu 2,5 MPa m
0,5
’dır. Buradan 

da görülebileceği üzere sertlik değeri malzemenin 
eğme dayanımı ve kırılma tokluğu üzerinde doğrudan 
etkili bir parametre değildir. 
 
Çizelge 5. Çeşitli Dental Seramiklerin Mekanik 

Özellikleri [12]. 

# 
IPS 

Empres
s 

IPS 
e.ma

x 
Pres

s 

IPS 
e.ma

x 
CAD 

VITA 
Mark II 

 
Y-TZP 

Kristal Lösit LDS LDS 
Feldspati

k 

Zirkony

a 

Eğme 
Dayanı

mı 
(MPa) 

160 400 360 154 900 

Vickers 
Sertlik 
(MPa) 

5900 5800 5800 5600 13000 

Kırılma 
Tokluğu 

(MPa 
m

0,5
) 

1,2 2,7 2,5 1,37 5,5 

 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada lityum silikat cam-seramik sistemleri için 
belirlenen bir kompozisyon ve katkı malzemeleri ile 
farklı ısıl işlem basamakları çalışılmıştır. Yapılan 
karakterizasyon çalışmaları sonrası ticari ürünlerde 
istenilen lityum metasilikat ve lityum disilikat kristal 
fazları üretilen örneklerde elde edilmiştir. Isıl özellikler 
ve mekanik özellikler literatür ile uyumlu değer 
aralığında bulunmuştur.   
Çalışmanın devamında farklı katkıların farklı oranlarda 
katılarak dental uygulamalardaki renk ve transparanlığa 
etkileri araştıralacaktır. 
Bu çalışmada bizlere katkı sağlayan Atlas-Enta Dişçilik 
AŞ Ar-Ge birimi çalışanlarına ve İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi öğrencisi Emre Sandal’a teşekkürlerimizi 
sunarız.   
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Özet 
 
Bu çalışmada, AA7075 alaşımının tornalanmasında 
işleme parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki 
etkileri deneysel ve nümerik olarak araştırılmıştır. 
İşleme deneyleri Taguchi L9 dikey dizini göre 
tasarlandı. İşleme testleri üç farklı kesme hızı (250, 300 
ve 350 m/dk), üç farklı ilerleme miktarı (0,1 0,15 ve 0,2 
mm/dev) ve üç farklı talaş derinliğinde( 1, 1,5 ve 2 mm) 
CNC torna tezgâhında kuru kesme şartlarında 
gerçekleştirilmiştir. Kesme simülasyonları sonlu 
elemanlar (FE) metoduna dayalı DEFORM 3D 
yazılımında yapıldı. Tornalama testlerinde elde edilen 
sonuçlar ile kesme simülasyonlarından elde edilen 
sonuçlarla karşılaştırıldı. Sonuç olarak kesme kuvveti 
için deneysel ve nümerik analiz sonuçları arasında 
yaklaşık olarak %15 farklılık vardır. Kesme 
parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki etkisini 
belirlemek amacıyla varyans analizi (Anova) yapılmıştır. 
Kesme kuvveti üzerinde en etkin parametre %68,97 
katkı oranı ile ilerleme miktarı olduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: İşlenebilirlik Kesme Kuvveti, FEM  
 

Abstract 
 
In this study, investigated experimental and numerical 
analyses of the influence of cutting parameters on 
cutting forces in turning AISI H13 die steel. The 
experimental design was conducted according to 
Taguchi’s L9 orthogonal array. The machining tests 
were performed without coolant on a CNC turning 
centre at three different cutting speeds (250, 350, 450 
and 550 m/min), feed rates (0.1 0.15 and 0.2 mm/rev) 
and depth of cut (1 1.5 ve 2mm). Cutting simulations 
based on the finite element (FE) method were 
performed in DEFORM 3D software. The results 
obtained in turning tests were compared with the 
results obtained from cutting simulation. As a result, 
there is a difference of approximately 15% between 
experimental results and numerical analysis for the 
main cutting forces (Fc). Analysis of variance (ANOVA) 
was used to determine the effect of cutting forces on 
the cutting parameters. The most effective parameter 
on the cutting force was found to be the feed rate with 
the contribution rate of 50%. 
 
Keywords: Machinabilty, Cutting Forces, FEM 

1. Giriş 
 
Ağırlık tasarrufunun kritik olduğu mühendislik 
uygulamalarında özellikle otomotiv, enerji, savunma 

sanayi ve havacılık gibi alanlarda AA 7075 alüminyum 
alaşımı, sahip olduğu düşük yoğunluk, yüksek sertlik, 
mukavemet ve termal özellikler nedeniyle yaygın olarak 
kullanılmaktadır [1]. Ayrıca bu seri alaşımların mekanik 
özellikleri yaşlandırma ısıl işlem ile geliştirilebilmektedir. 
 
Literatür incelemesinde AA 7075 alaşımının talaşlı 
imalat (tornalama, frezeleme delme vb.)  yöntemleriyle 
şekillendirilmesi üzerine birçok çalışma vardır. Mizutani 
ve arkadaşları tarafından çeşitli alüminyum 
alaşımlarının mekanik ve işlenebilirlik özelliklerinin 
belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada, sertliğin 
artmasıyla birlikte yüzey pürüzlülüğünün azaldığını ve 
yığıntı talaş oluşumunun ortadan kalktığı sonucuna 
varılmıştır [2]. Sekmen ve arkadaşları yapmış oldukları 
çalışmada alüminyum alaşımlarının işlenmesinde 
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve talaş 
oluşumu üzerine etkisini araştırmışlardır. AA2011 ve 
AA7075 alaşımları üzerinde yapılan tornalama deneyi 
sonuçlarına göre en düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri 
15º ve 20º’lik talaş açılarında elde edilmiştir. Yüzey 
pürüzlülüğü üzerinde talaş açısının önemli bir etkisi var 
iken kesme hızının artışından önemli bir değişimin 
olmadığı tespit etmişlerdir [3]. Dişbudak ve Şensoy 
AA7075 alaşımının tornalamasında yüzey pürüzlülüğü 
üzerine kesme parametrelerinin etkilerinin analizi 
üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Deney 
sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en önemli 
etkiye sahip kesme parametresi İlerleme miktarının 
olduğunu tespit etmişlerdir. Bitirme işlemlerinde düşük 
yüzey pürüzlülüğünün elde edilmesinde kesme hızının 
arttırılması ve ilerleme miktarının azaltılması gerektiğini 
tespit etmişlerdir [4]. 
 
Sonlu elemanlar analizi, deneysel yöntemlerle elde 
edilmesi pahalı, zaman alıcı ve zor olan verilerin tespit 
edilmesine olanak sağlanmaktadır. Sonlu elemanlar 
analizi ile istenilen işleme yönteminin simülasyonları 
yapılarak kesme parametrelerinin önemli işleme çıktıları 
(kesme kuvvetleri, kesme sıcaklığı, stres vs.) üzerindeki 
etkileri tespit edilebilmektedir [5]. Gök, AISI 1045 
çeliğinin tornalanmasında deneysel olarak ölçülen 
kesme kuvvetleri ve sıcaklık değerlerini nümerik analiz 
sonuçları ile kıyaslamıştır. Deneysel ve tornalama 
simülasyon sonuçları arasındaki benzerliğe bağlı 
olarak, 3D FEM modeli ile mekanik enerji ve ısı 
transferini hesaplayan yazılımın tornalama işlemlerinde 
kullanılabileceğini belirtmiştir [6]. Özçelik ve Bağcı, AISI 
1040 ve Al7075-T651 malzemelerine delme işlemleri 
uygulayarak, TiAlN kaplamalı helisel matkap üzerinde 
oluşan sıcaklıkları deneysel ve nümerik olarak 
gözlemlemişlerdir. İlerleme miktarının artması ile 
sıcaklığın önemli derecede arttığını ve Sonlu elemanlar 
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yöntemine göre yapılan nümerik analizler ile deneysel 
sonuçlar arasında iyi bir benzerlik olduğu 
vurgulanmıştır [7]. 
 
Literatür çalışmaları değerlendirildiğinde, AA 7075 
alaşımının talaşlı imalat yöntemleri ile deneysel olarak 
işlenebilirliğinin araştırıldığı ve nümerik analizlerle 
önemli işleme çıktıları (kesme kuvveti, kesme sıcaklığı 
ve gerilme gibi) üzerinden deneysel ve nümerik 
çalışmaların kıyaslandığı görülmektedir. Bu çalışmada, 
AA 7075 alaşımının tornalamasında kesme 
parametrelerinin kesme kuvveti üzerindeki etkisi 
deneysel ve nümerik olarak araştırılmıştır. Kesme 
simülasyonları DEFORM 3D programında yapılmıştır. 
Deneysel ve nümerik analiz sonuçları üzerinden kesme 
parametrelerinin kesme kuvvetleri üzerindeki etkileri 
değerlendirilmiştir. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada AA 7075 alaşımının tornalanmasında 
kesme parametrelerinin kesme kuvveti üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Çizelge 1’de AA 7075 alaşımının 
kimyasal kompozisyonu yer almaktadır. İşleme 
deneyleri Taguchi L9 dizinine göre kuru kesme 
şartlarında CNC torna tezgâhında gerçekleştirildi. 
Kesme kuvvetlerinin ölçümü, Multichannel Charge 
Amplifier (yükselteç) Kistler 5070A şarj amplifikatörüne 
bağlanan 9257B tipi Kistler piezoelektrik dinamometre 
ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin bilgisayar ortamına 
alınmasında Kistler Dynoware yazılımı ve veri alma 
kartı (2855A3 A/D Board CIO-DAS 1602/12) 
kullanılmıştır. Çizelge 2’de tornalama deneylerinde 
kullanılan işleme parametreleri ve seviyeleri, Çizelge 
3’de deney dizini yer almaktadır. 
 
Çizelge 1 AA7075 T6 Alaşımının %  kimyasal analiz 
sonuçları 
 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

0,523 0,521 1,401 0,12 2,38 5,924 88,98 

 
Çizelge 2 İşleme Parametreleri ve seviyeleri 
 

Kontrol 
faktörleri 

Sembol Seviye 
I 

Seviye 
II 

Seviye 
III 

Kesme Hızı 
(m/dk) 

A 250 300 350 

İlerleme 
Hızı 
(mm/dev) 

B 0,1 0,15 0,2 

Talaş 
Derinliği 
(mm) 

C 1 1.5 2 

 
 

 

 

 

 

Çizelge 3 Deney tasarımı 

Deney 
No 

Kontrol Faktörleri 

     A           B               C 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 2 1 1 

5 2 2 2 

6 2 3 3 

7 3 1 2 

8 3 2 3 

9 3 3 1 

 

3. Nümerik Analiz 
 
Sayısal analizler (kesim simülasyonu), sonlu elemanlar 
yöntemine dayanan bir program olan Deform 3D'de 
Turning modülünde yapıldı. Simülasyonlar için 
Lagrangian Incremental mesh modeli kullanılarak iş 
parçası ve kesici takım 3D ağ yapısı oluşturulmuştur.  
İşleme simülasyonunda, test malzemesinin plastik 
davranışını tanımlamak için yaygın olarak kullanılan 
Johnson-Cook malzeme modeli kullanıldı. Denklem 
1'de Johnson-Cook malzeme modeli [8] ve Çizelge 4’de 
AA 7075 alaşımı için Johnson-Cook malzeme modeli 
parametreleri verilmiştir. 
 

          
Çizelge 4 AA7075-T6 için malzeme modeli (Johnson-
Cook) parametreleri [9-10] 
 

Materials A B n 

AA 7075 

546 678 0,71 

C m Tm 

0,024 1,56 520 

 
Kesme simülasyonunda sürtünme faktörü, ısı transfer 
katsayısı ve başlangıç sıcaklığı sırasıyla 0.5, 45 N / 
smm ° C ve 20ºC kullanılmıştır [11]. Ağ yapılarında 
kesici takım 43532 eleman ve 9930 düğüm, iş parçası 
için 21681 eleman ve 4752 düğüm belirlenmiştir. Şekil 
2’de kesici takımı ve iş parçası malzemesi ağ yapısı 
gösterilmektedir. 
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Şekil 1 Kesici takım ve iş parçası üzerindeki ağ yapısı 
 

5. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Şekil 2 kesme parametrelerinin farklı seviyelerinde 
AA7075 alaşımının tornalanmasında deneysel ve 
 
 
 
 

nümerik analizler ile elde edilen kesme kuvvetleri 
sonuçlarını göstermektedir. Şekil 2’ye göre her iki talaş 
(1mm ve 2mm) derinliğinde, artan kesme hızına bağlı 
olarak kesme kuvvetlerinin azalma eğilimi sergilemiştir. 
Deneysel sonuçlar ile nümerik analiz sonuçları 
arasında önemli bir fark yoktur. Sonuç olarak kesme 
kuvvetleri için deneysel sonuçlar ile sayısal analiz 
sonuçları arasında yaklaşık %15 oranında bir fark 
vardır. Deneysel ve nümerik analiz sonuçlarına göre, 
artan ilerleme miktarına bağlı olarak Fc kesme kuvveti 
değeri artmaktadır. 
 
Varyans analizi sonuçları Çizelge 5’de görülmektedir. 
Yapılan bu analiz %95 güven seviyesinde 
gerçekleştirilmiştir. Kontrol faktörlerinin çıktı üzerindeki 
etkisinin istatiksel olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. 
Varyans analiz sonuçlarına göre %68,97 katkı oranı ile 
kesme hızı kesme kuvvetleri üzerinde en fazla öneme 
sahip değişken olmuştur. İstatiksel analiz sonuçları ile 
deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar 
karşılaştırıldığında birbirlerini doğrular niteliktedir. 

 
a) 1 mm talaş derinliği 

 
b) 2 mm talaş derinliği 

 
Şekil 2 Deneysel ve nümerik analiz sonuçlarının karşılaştırılması 
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Çizelge 5. Kesme kuvveti için Anova sonuçları 
 

Kontrol  

Faktörleri  

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F Değeri  P Değeri 

Katkı Oranı  

% 

A 2 37681 3425,5 1,98 0,085 68,978 

B 2 13546 6773 0,22 0,006 24,799 

C 2 1891 945,4 0,28 0,064 3,461 

Error              11 1509 754,7 - - 2,762 

Total              17 54627    100 

 
5. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada, AA7075-T6 alaşımının tornalanmasında 
kesme parametrelerinin kesme kuvvetine etkisinin 
analizi yapılmıştır. Ayrıca, deneysel olarak elde edilen 
sonuçlar ile sonlu elemanlar yöntemine dayalı olarak 
yapılan nümerik analizlerden elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen 
sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.  
 
Deneysel ve nümerik analiz sonuçlarına göre, artan 
kesme hızına bağlı olarak kesme kuvvetleri azalmakta 
iken artan ilerleme miktarına bağlı olarak Fc değeri 
artmaktadır. 
 
Varyans analiz sonuçlarına göre en etkin değişken 
kesme hızı ve ilerleme miktarı olup etki oranları 
sırasıyla %68,97 ve %24,79 olarak tespit edilmiştir. 
 
Nümerik analiz sonuçları deneysel sonuçlar ile 
karşılaştırıldığında, kesme kuvveti Fc değerlerinin %15 
oranında bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 
kullanılan sonlu elemanlar yönteminin uygunluğunu 
göstermektedir. 
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Abstract

CuO is a promising material for its unique 
electrical and optical properties. Structural properties 
thin films have been investigated by X-ray diffraction 
(XRD) analysis. X-ray Diffraction indicated that NiCuO 
films amorf structure and MnCuO films have 
polycrystalline nature. The average crystalline size, 
dislocation density and d value of MnCuO thin film was 
calculated by measuring the peak full width at half 
maximum (FWHM). Metal doping effect on optical band 
gap has been investigated by spectrophotometer 
between 300 and 1100 nm light. Transmittance is 
changed for CuO, NiCuO and MnCuO thin film. Optical 
band gap found to be 1.76, 2.18 and 2.2 eV for CuO, 
NiCuO and MnCuO thin film, respectively.  

Keywords: Optical properties; XRD; Thin film; 

Transmittance. 

1. Introduction

Nanostructured transition metal oxides films 
such as NiO, ZnO, CuO and TiO2 are a family of 
nonmaterial, and they are very important key 
component for the improvement of different advanced 
functional materials. These metal oxides films have 
been attracted much extensive interest owing to their 
physical properties, chemical properties, its favorable 
capacitive properties, environmental friendliness and 
potential applications in various scientific research 
fields and different scientific applications [1-3]. These 
physical and chemical properties of metal oxides films 
are vigorously bound to the particle size and particle 
shapes which controlled surface morphologies of the 
nanomaterial. The manipulation of well-controlled 
deposition of nanoscale transition metal oxide films with 
different particle sizes, particle shapes, electrical 
properties and structures is very important in the 
improvement in nanotechnology. Consequently, In 
comparison to their nanocounterparts, nanostructured 
transition metal oxides films show unique structural 
properties and particle size confinement impact as well 
as novel physical characterization.  

Among the studies of different transition metal 
oxides materials in the nanoscale area for both 
theoretical exercises and practical implementation in 
nanodevices, Cupric oxide (CuO) has been very 
important hot topic owing to its interesting properties 
like non-toxicity, excellent performance as a catalyst, 
the sufficient present of copper, potential particle size 
effects, a theoretical solar cell activity of 18% and 
comparatively simple creation of the oxide layer [4]. 
CuO is an important monoclinic p–type semiconductor 
with a narrow band gap (1.2-2.6eV) [5-6] Although 
there have been a number of  studies on doping of 

nanostructured metal oxide films, it is still continued a 
challenge to gain high quality of crystalline films with 
unique physical and chemical properties of doped CuO 
nano crystalline thin films. Many authors have been 
studied the improvement in the element’s properties 
using different doping elements. Bae et al. have 
synthesized nanostructured ZnO CuO thin films using 
spin coating method for gas sensing properties [7]. 
Many different methods have been employed for the 
fabrication of nano crystalline CuO thin films, such as 
chemical vapor deposition [8], SILAR method [9], 
pulsed laser deposition [10] and spin coating method 
[11]. Among these methods or techniques, spin coating 
method is a very effective method in transition metal 
oxides films because it gives the advantages like 
adjustable high deposition rate, fabrication at high 
oxygen pressure, a simple, growth of oriented 
crystalline films and adjustable substrate temperature.  

In the present work, we give a simple 
approach to deposition CuO thin films on sodalime 
glass substrates with the spin coating method. The 
surface structural and optical properties thin films have 
been investigated by X-ray diffraction (XRD) analysis 
and UV–vis spectrophotometry, respectively. 

2. Experimental Procedures

CuO, NiCuO and MnCuO thin film were deposited 
on soda lime glass substrates by spin coating 
technique at room temperature. For the weight 
quantities of pure copper (II) acetate 
(Cu(CH3COO)2•H2O) , copper precursor solution was 
first dissolved in the solution of methanol to gain 0.1 M 
concentration and then 1:10 diethanolamine was added 
drop by drop for stabilizer. Mn and Ni (Nickel (II) 
chloride hexahydrate (NiCl2•6H2O; 0.1 M) was also 
dissolve in the solution of methanol to obtain 0.1 M 
concentration to prepare Mn and Ni doped CuO thin 
film. All this liquid solutions were stirred in magnetic 
stirrer at room temperature for 1h. After this process, 
these two solutions have been used to obtain pure, Ni 
and Mn doped CuO nanostructure and these mixed 
solutions were stirred at room temperature for 3 hour to 
gain clear and homogenous transparent solution. 
Before deposition process, soda lime glass substrates 
firstly washed with detergent and stirred in acetone. 
After preparing the solutions and cleaning process, the 
films were then spin coating at the spin rate of 2000 
rpm for 63 s and the acquire solutions were deposited 
on soda lime glass substrate for 10 layers of deposition 
and each layer was preheated 220 °C. Having acquired 
the 10 layers of coating, all the films annealed at 450 
°C for 1h at a furnace to gain crystal phase in XRD 
spectra. The crystalline properties of the obtained thin 
films were characterized by X ray Diffractometer (XRD) 
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with the range of  20-70 º for structural and phase purity 
analysis. The conclusion of the energy band gap and 
transmittance value of the films was analyzed using 
UV-Vis spectrophotometer in the 300-1100 nm 
wavelength. 

3. Results and Discussion

For structural and phase purity analysis of CuO, 
NiCuO and MnCuO deposited on soda lime glass 
substrate using spin coating technique, the XRD 
spectrum of all the films was investigated using a X-ray 
diffractometer (XRD:Cu Kα radiation) and the results 
are shown in Fig 1.  

The XRD patterns of all the films were investigated 
at the scan rate of 0.02 and an operating voltage (V) 
and current (I) of 40 KeV and 30 mA, respectively. It 
was seen the fig1 that all the NiCuO film doesn’t have 
any peak and MnCuO film has polycrystalline nature, 
giving the formation of monoclinic structure. The peak 
positions of the XRD pattern of MnCuO were located at 
2θ= 31.774 and 53.411 corresponding to (110) and 
(020) planes, respectively. It is seen that the intensities 
of the (110) is much stronger than the other peak. The 
average crystalline size (D) of MnCuO thin film was 
calculated by measuring the peak full width at half 
maximum (FWHM) of (110) and (020) using the 
Scherrer’s equation [12]. 





cos

94.0
D    1 

where λ is the wavelength of the X-ray beam 
(1.5418Å), θ is the Bragg diffraction angle and β is the 
angular width of peak at half width maximum (FWHM) 
and D is the calculated average crystallite size of the 
CuO film of (110) and (020)  are found to be 77.48 and 
74.86 nm. This shows that the crystallite size change 
different doped in CuO. This is owing to high ionic 
mobility. d values of the MnCuO film is calculated using 
the   Bragg’s equation: 

2dsinθ = nλ    2 

where n is the order of diffraction, λ is the 
wavelength of the X-rays pattern and θ is the angle of 
X-Rays diffraction. d values of the MnCuO film of (110) 
and (020)  is found to be 2.81 and 1.66x10

-10
 m. The

dislocation density value (δ), which indicates the 
amount of defects in films, is calculated using the 
following equation: 

2

1

D
        3 

where D is the grain size. The dislocation density 

value of (110) and (020) is found to be 166.6x10
14 

and 
178.4 x 10

14 
m

-2
 in the solution, respectively. The main 

cause of change in grain size is associated with change 
in strain. Strain gives reduction in MnCuO and structure 
of high quality films. These changes indicate the proof of 
the strain in MnCuO films. 

The optical properties of CuO, NiCuO and MnCuO 
nanostructure thin films films fabricated onto soda lime 
glass substrates are analyzed to observe the effect of 
doping on the energy band gap Eg and the 
transmittance T(λ) by using UV–visible spectroscopy in 
the wavelength range from 300 to1100 nm at room 
temperature. Fig. 2 indicates that the optical 
transmission spectra of CuO, NiCuO and MnCuO 
nanostructure thin films respectively. 
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Figure 2. Transmittance of thin films at room 

temperature  

CuO nanostructure film has the maximum 
transmittance value.  As seen the inset of Fig.2 that the 
transmittance value of NiCuO increased with increasing 
wavelength. The transmittance value of MnCuO is the 
lowest as compared to the other films.  Another words, 
it can be said that the transmittance value of thin films 
is changed due to the different crystallinity and the 
roughness. This supports to the fact that the thin films 
have a reflective surface. The decrease of the 
transmittance brings an exceptation for their application 
in optoelectronic devices like optical Windows [13]. The 
optical energy band gap value of nanostrucrure films in 
the wavelength range of 300–1100 nm was 
investigated and showed in the inset of Fig. 3 (a, b, c). 
For such materials, optical absorption theory shows the 
absorption coefficient (α) and incident photon energy 
(hν) behave according to Equation (4) 

αhν= K(hν–Eg)
n

  (4) 

where K is an energy-independent constant related to 
the material, hv is the photon energy and Eg is the 
optical band gap energy. A graph of (αhv)

2
 vs. photon
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energy (hv) for the thin films gives the effect of Ni and 
Mn doped ratio on the optical band gap energies  

Figure 3a. Energy band gap of CuO film 

Figure 3b. Energy band gap of NiCuO film 

Figure 3c. Energy band gap of MnCuO film 

The calculated band gaps of the thin films found from 

this graph were 1.76, 2.18 and 1.16eV for CuO, NiCuO 

and MnCuO respectively.  

4. Conclusions

In summary, we have investigated the optical 
and structural properties of CuO, NiCuO and MnCuO 
nanostructure thin films at 450 °C via spin coating 
technique at room temperature.  The X-ray diffraction 
(XRD) pattern study shows that NiCuO thin films don’t 
have any formationation and MnCuO film have 
polycrystalline nature.  The optical band gap is found to 
be 1.76, 2.18 and 2.2 eV for CuO, NiCuO and MnCuO 

nanostructure thin films respectively. The transmittance 
value is changed for CuO, NiCuO and MnCuO 
nanostructure thin films. The transmittance value of 
MnCuO is the lowest as compared to the other films. 
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Özet 

Termal bariyer kaplamalar (TBC), gaz türbinlerinde 
süper alaşım altlık malzemeyi oksidasyona, korozyona 
ve erozyona karşı korumak için kullanılır. TBC 
sistemlerinin üretiminde yaygın olarak termal sprey 
kaplama teknikleri ve EB-PVD teknikleri 
kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra artık bu tekniklerin 
bir nevi kombinasyonu olan PS-PVD ve Süspansiyon 
Plazma Sprey (SPS) gibi tekniklerde son yıllarda 
özellikle TBC’ lerin biriktirilmesinde denenmektedir. 
Seramik üst kaplamaların üretiminde Plazma Sprey 
(PS) bazlı teknikler veya EB-PVD tekniği tercih 
edilirken, metalik bağ kaplamalarının üretiminde termal 
sprey kaplama yöntemleri tercih edilir. Bu çalışmada, 
TBC’ lerin üretiminde en çok kullanılan EB-PVD 
kolonsal biriktirme tekniği ile APS laminer biriktirme 
tekniğinin özellikleri karşılaştırılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar (TBC), 

Elektron Işını ile Fiziksel Buhar Biriktirme (EB-PVD), 
Atmosferik Plazma Sprey (APS).  

Abstract 

Thermal barrier coatings (TBC) are used in gas 
turbines to protect the super alloy base material against 
oxidation, corrosion and erosion. Thermal spray coating 
techniques and EB-PVD techniques are widely used in 
the production of TBC systems. In addition, PS-PVD 
and Suspension Plasma Spray (SPS) techniques, 
which are a combination of these techniques, have 
been tested in the accumulation of TBCs in recent 
years. Plasma Spray (PS) techniques or EB-PVD 
technique are preferred in the production of ceramic 
topcoats, while thermal spray coating methods are 
preferred in the production of metallic bond coatings. In 
this study, the properties of the most commonly used 
EB-PVD colonic accumulation technique and the APS 
laminar deposition technique were compared in the 
production of TBCs. 

Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBC), Electron 

Beam with Physical Vapor Deposition (EB-PVD), 
Atmospheric Plasma Spray (APS). 

1. Giriş

Termal bariyer kaplama sistemlerinde Yttria stabilize 
zirkonya, yaygın bir üst kaplama malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. Zirkonya'nın biriktirme işlemi, ham 
maddelerin erimesi, buharlaşması veya kimyasal 
parçalanmasına neden olacak kadar ısı sağlamak 
zorundadır. Biriktirme işlemi için ana zorluk, 
zirkonyadaki itriya miktarının ağırlıkça yaklaşık % 7 
olmasını sağlamaktır. Geleneksel olarak, iki ticari 
biriktirme tekniği olan EB-PVD ve APS işlemleri, 
beklenen kalitede TBC'leri üretmek için yaygın olarak 
kullanılır [1,2]. Temel olarak farklı iki ticari biriktirme 
yöntemi olan EB-PVD ve APS, farklı özellikler sunar ve 
genellikle farklı metalik yüzeylerde kaplama yapmak 
için kullanılır. EB-PVD daha uzun bir kullanım ömrü 
sunar ve yüksek biriktirme maliyeti nedeniyle genellikle 
küçük motor parçalarında kullanılır. Öte yandan, 
nispeten daha ucuz biriktirme yöntemi APS, daha 
büyük metalik yüzeyler için seçilmiştir [3-6]. 

Yapı içerisindeki hatalar, her iki birikme yönteminin 
mikro yapısının bir parçasıdır ve kaplamanın 
özelliklerini etkiler. Bu hatalar bazı durumlarda arzu 
edilir, çünkü ısıtma ve soğutma sırasında TBC 
katmanları arasındaki termo-mekanik uyumsuzluğun 
yarattığı baskıları azaltarak zorlanma toleransı 
sağlarlar. Kusurların bir diğer rolü de, ısı iletkenliğini 
azalttığı için üst kaplamadaki sıcaklığı düşürmektir 
[1,4]. 

2. Elektron Işınıyla Fiziksel Buhar
Biriktirme (EB-PVD) 

Elektron Işınıyla Fiziksel Buhar Biriktirme (EB-PVD) bir 
çeşit fiziksel buhar biriktirme tekniğidir. Seramik 
kaynağı anot içine vakum koşulları altında yerleştirilir ve 
daha sonra yüksek enerjili elektron ışını ile 
bombardıman edilir. Elektron ışını ile buharlaştırılan 
hedef atomlar daha sonra önceden ısıtılmış altlık 
üzerinde çökeltilir [1,5]. EB-PVD kaplama için birikme 
oranı, APS işleminden nispeten daha yavaş olan 4-10 
µm / dakika arasındadır [1,6-9]. Bu yöntemle biriktirilen 
kaplamanın tipik bir kalınlığı yaklaşık 125 µm'dir. 
Kaplama, APS yönteminde [1,10] olduğu gibi fiziksel 
bağlanma yerine, altlık ile kimyasal olarak bağlanır. 
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Şekil 1. EB-PVD ünitesinin şematik görüntüsü [1]. 

Biriktirme işlemi, ingot besleme hızı, ingot boyutu, 
elektron tabancası akımı ve alt tabaka ısıtıcı gücü gibi 
değişkenlerle kontrol edilebilir [1]. Bu değişkenlere bağlı 
olarak, EB-PVD TBC'lerin mikro yapıları değişmektedir. 
Tipik bir mikro yapı içte daha ince ve daha kabadır [12-
14]. Şekil 3.2’de EB-PVD yöntemiyle yöntemiyle 
üretilmiş bir TBC’ ye ait görüntü verilmiştir.  Kanallarla 
ayrılmış sütunlu taneler (2 ila 10 µm çapında), EB-PVD 
yönteminin ayırt edici bir mikroyapısal özelliğidir [15-
19]. Zayıf bağlanmış sütunlar, termal döngü altında 
gerilme toleransı ve spallasyona karşı direnç sağlar 
[1,20-25]. Bununla birlikte, sütunlu yapı termal 
iletkenliği (yaklaşık 1.5-1.9 W / mK) APS ile kaplanmış 
kaplamalardan daha yüksek yapar [5,26]. EB-PVD 
biriktirme yönteminin diğer sakıncaları şunlardır: yüksek 
maliyet, yavaş işleme oranı ve düşük malzeme 
biriktirme verimliliği (% 5'ten az) [1,27]. 

Şekil 2. EB-PVD kaplamaların tipik mikro yapısı [1]. 

3. Termal Sprey Kaplama Metotları

TBC'ler ayrıca termal sprey kaplama yöntemleri 
kullanılarak da biriktirilebilir. Genel olarak, seramik 
malzemeler eritilir (veya ısıtılır) ve daha sonra 
elektriksel (plazma veya ark) veya kimyasal (yanma 
alev) prosesleri kullanılarak alt tabakaya püskürtülür. 
Altlık yüzeyi, yüzeye püskürten sıcak püskürtülmüş 
parçacıklardan malzeme oluşturmak için soğuk tutulur. 
Biriktirme tekniğine bağlı olarak farklı mekanik özellikler 

gösteren birkaç termal püskürtme yöntemi vardır. 
Plazma püskürtme yöntemleri EB-PVD yönteminden 
daha fazla çeşitlilikte kalınlıklar (µm ila mm) sunar [3]. 

20. yüzyılın başlarında ise, termal sprey kaplama
yöntemi malzemeleri korozyondan, oksidasyondan ve 
erozyondan korumak için çinko kaplama ile başlamıştır. 
1900’lü yılların ortalarından sonra yaygınlaşmaya 
başlayan termal sprey kaplama yöntemleri günümüzde 
alev sprey, ark sprey, yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF), 
plazma sprey (PS), ve detonasyon tabancası (D-Gun) 
olmak üzere farklı sınıflara ayrılır. Genel itibariyle 
termal sprey kaplama metotları metaller, seramikler, 
polimerler ve kompozitlerin neredeyse tümüne 
uygulanabilir [1,28]. 

Termal sprey kaplama yöntemi metal veya metal 
olmayan bir besleme ünitesinden bir zemin üzerindeki 
iş parçasına püskürtülmesi ile gerçekleştirilir. Termal 
sprey kaplama işleminde kaplama malzemesi tel, çubuk 
veya toz formda yüksek sıcaklıklarda ergitilerek iş 
parçasına gönderilir. Ergimiş yada yarı ergimiş formdaki 
bu kaplama malzemeleri parçacıklar yada damlacıklar 
halinde iş parçasına tutunurlar. Ancak iş parçasının 
daha önceden yüzeyinin pürüzlendirilmiş olması 
gereklidir. Pürüzlendirilerek kaplama işlemine 
hazırlandırlan iş parçasına gönderilen ergiyik yada yarı 
ergiyik haldeki kaplama malzemeleri birbirlerine 
yapışarak plakalar halinde plakalar halinde iş parçasına 
tutunurlar. İş parçasına tutunan kaplama malzemeleri 
yapıştıktan sonra soğurlar ve birbirleri üzerinde yığın 
oluşturarak birikirler. Termal genleşme olmamamsı için 
altlık malzeme önceden yaklaşık olarak 200°C’lere 
kadar ısıtılmaktadır [29-32]. Bu da bu kaplama 
prosedürünün metal olmayan cam, fiber ve plastik 
malzemelere de uygulanabildiğini göstermektedir.  

Termal sprey kaplamalar difüzyon yoluyla 
gerçekleştirlen kaplama yöntemlerinden depolama 
mekanizmasından dolayı farklılık gösterirler. Birçok 
kaplama yönteminde kaplama malzemesi ile altlık 
arasında bir takım reaksiyonlar gerçekleşmesi sonucu 
kaplama tabakası oluşurken bu yöntemlerde kaplama 
malzemesi ve altlığın kimyasal bileşimi birbirine bağlılık 
göstermez. Bu sebepten dolayı bu metotlarla üretilen 
kaplama malzemelerinde çeşitlilik oldukça fazladır [4]. 
Termal sprey kaplama yöntemlerinde diğer kaplama 
yöntemlerinden farklı olarak kaplama malzemesi toz 
şeklinde parçacık olarak altlık yüzeyne gönderilir ve 
biriktirilmesi sağlanır. Akımlı yöntemler ve PVD (fiziksel 
buhar biriktirme) gibi yöntemlerde kaplanacak olan 
malzeme buharlaştırılarak atomize edilir. Atomize olan 
malzeme altlık yüzeyinde yoğunlaştırılarak uygun 
bölgelere gönderili, çekirdeklendirlir ve büyürler. 
Parçacık depolanmasına dayalı termal sprey 
yöntemlerinde ergimiş yada yarı ergimiş partiküller altlık 
yüzeyinde biriktirilirler. Bu biriktirme mekanizması 
malzemelere; ergime sıcaklıkları çok yüksek olan 
seramiklerin kaplanması gibi oldukça farklı avantajlar 
sağlamaktadır [33-35]. 

Termal sprey kaplama işlemlerinde altlık ile kaplanacak 
olan malzeme arasında herhangi bir kimyasal reaksiyon 
oluşmadığından dolayı altlığın kimyasal yapısında da 
herhangi bir bozulma meydana gelmemiş olur. Bu 
sayede malzemenin dayanımı ve kullanım ömrü artmış 
olur. Bu yöntemlerle kaplama üretiminde ayrıca, 
kaplanacaqk olan malzemenin altlık yüzeyinde 
biriktiririlebilmesi için kaplama malzemelerinin plastik 
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deformasyona uğraması gereklidir. Bu sebepten dolayı 
altlık yüzeyine gönderilen malzemeler katıya çok yakın 
ve kinetik enerjilerinin de yüksek olması gerekmektedir 
[1,36].  
 
Geçirgenlik, parçaların altlığa yapışması, parçaların 
biribine yapışması ve kaplama malzemesinin kimyası 
gibi özellikler termal sprey kaplamaların özelliklerini 
etkileyen faktörlerdir. Altlık yüzeyine gönderilen 
parçacıklar zemine mekanik, metalürjik veya kimyasal 
olarak yapışırlar [1,37]. 
 
Kaplama malzemesi parçacıklarının altlık yüzeyine 
çarpma hızları, boyutları, altlık yüzeyinin pürüzlülüğü, 
parçacıkların sıcaklığı ve altlığın sıcaklığı kaplamanın 
yapışma mukavemetini etkilemektedir [18-25]. Şekil 3’ 
te tipik bir termal sprey kaplama işlemi sonucu üretilmiş 
olan yapının şematik olarak kesit görüntüsü verilmiştir. 
 

 
Şekil 3. Termal Sprey Kaplama İşlemi Sonucu Üretilmiş 

Yapının Şematik Kesit Görüntüsü [1]. 
 
Günümüzde çoğunlukla termal sprey kaplama 
yöntemleri havacılık ve uzay sanayisinde yüksek 
sıcaklık uygulamaları olan komprasörler, yanma 
odaları, türbin bıçakları gibi malzemelerin 
kaplanmasında kullanılmaktadır. Bu yöntemle bu tip 
yüksek sıcaklık uygulamaları farklı ortamlarda 
malzemeleri korozyona, oksidasyona ve aşınmaya 
karşı korumaktadır. Son yıllarda en çok tercih edilen 
termal sprey kaplama yöntemleri ise; atmosferik plazma 
sprey, çözelti öncelikli plazma sprey, detanasyon 
tabancası (D-Gun), yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF) ve 
soğuk gaz dinamik sprey (CGDS) yöntemleridir. Termal 
sprey kaplamaların sınıflandırılması Şekil 4’te 
verilmiştir.  
 

 
 
Şekil 4. Termal sprey kaplamaların sınıflandırılması [1] 
 

 
3.1. Atmosferik Plazma Sprey (APS) 
 
APS, açık havada gerçekleştirilen bir çeşit termal sprey 
püskürtme yöntemidir. APS yöntemi eğer düşük 

basınçlarda ve vakum ortamında gerçekleştirilirse 
düşük yoğunluklu plazma sprey (LPPS) veya vakum 
plazma sprey (VPS) olarak isimlendirilir. Tipik bir APS 
biriktirme yönteminde, toz haline getirilmiş kaplama 
malzemesi, plazmanın en sıcak bölgesine püskürtülür. 
Erimiş partiküller daha sonra plazma tarafından altlık 
yüzeyine doğru taşınır [3,29]. Şekil 5’te plazma sprey 
yöntemine ait şematik bir görüntü verilmiştir. Şekil 
sistemin çalışma prensibi hakkında ufak bilgi 
içermektedir. ‘+’ ve ‘-’ uçlar anat ve katot u temsil 
etmekte iken proses için kullanılan gazlar ise Ar ve H2 
gazlarıdır.  
 

 
 

Şekil 5. APS yönteminin şematik gösterimi [3]. 
 
Kaplanacak olan partiküllerin püskürtme hızı, toz 
büyüklüğü ve plazmada enjekte edilen parçacıkların 
konumu kaplama özellikleri için belirleyici faktörlerdir. 
Püskürtme tozu hızı ve parçacıkların plazma üzerindeki 
konumu özellikle önemlidir, çünkü bu parçacıkların 
erimiş alt tabakaya ulaşıp ulaşmadığını belirlerler. 
Benzer nedenlerden dolayı, boyutu daha büyük olan 
parçacıklar (> 40 µm) sıcak plazmaya nüfuz edemez 
[30]. Plazma sprey kaplama yönteminde tungsten katot 
(-) ile bakır nozul anot (+) arasında oluşan arktan geçen 
diatomik gazlar (Argon-Hidrojen karışımı) iyonize 
edilmekte ve 16.000 °C’ye kadar ulaşabilen plazma 
sıcaklığında tozlar kaplanacak malzeme üzerine 
püskürtmektedir. Bu yöntemle biriktirilecek olan 
malzemeler genellikle toz şeklindedir ve tozları yanma 
odasına beslemek için taşıyıcı bir gaza ihtiyaç duyulur.  
 
Kimya ve fizik alanında plazma, eşit sayıda serbest 
elektron ve pozitif iyon bulunduran, gazların iyonize 
olmuş yüksek kinetik enerjiye ve sıcaklığa sahip 
maddenin dördüncü hali olarak adlandırılan 
yoğunlaştırılmış gaz parçacıklarına verilen addır. 
Maddenin dördüncü hali olan plazma genel itibariyle iki 
önemli avantaja sahiptir. Bunlardan birincisi, ergime 
sıcaklığı çok yüksek olan malzemeleri dahi ergitebilme 
özellliği olması, ikincisi de ısı tranferini diğer 
malzemelere çok iyi sağlamasıdır. Plazmanın bu 
özelliklerinden dolayı plazma sprey kaplama yöntemiyle 
ergime sıcaklığı çok yüksek olan metal, metal 
alaşımları ve seramiklerin kaplanması rahatlıkla 
sağlanmaktadır. Plazma torcunun şematik gösterimi 
Şekil 6’ da gösterildiği gibidir [2,30].  
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Şekil 6. Plazma torçun şematik gösterimi (1) anot, (2) 
katot, (3) su çıkışı, (4) su girişi, (5) gaz girişi, (6) toz 
besleme, (7) elektriksel olarak yalıtkan malzeme [30].  
 
Plazma enerjisi bir plazma tabancası tarafından 
oluşturulur ve genellikle ikincil bir gaz olarak hidrojen 
içeren argondan (veya azottan) oluşur. Plazma 
torcunun ortasındaki sıcaklık 6000-15000 ° C 
arasındadır [3]. Püskürtme hızı, daha yüksek bir 
partikül oranının plazmanın merkezine ulaşmasını 
sağlaması için belirlenebilir. Altlık üzerinde erimiş 
parçacıkların hızlı bir şekilde soğuması, yüksek 
yoğunluklu bir mikro çatlaklara neden olmaktadır [93]. 
Toz partiküllerin altlık malzemeye bağlanması, bu 
yöntemde büyük ölçüde fizikseldir [1,3]. Altlık 
malzemenin yüzeyi, fiziksel birleşme ve erozyon 
direncini arttırmak için kasıtlı olarak pürüzlendirilir ve 
soğuk tutulur [3,30]. APS kaplamalarının temel 
özellikleri şunlardır: yüksek gözeneklilik, laminer yapı, 
hem yüksek gözeneklilik hem de laminer yapı nedeniyle 
düşük ısı iletkenliği ve EB-PVD'den daha düşük maliyet 
nedeniyle oluşan pürüzlü yüzey [1,3]. Kaplamadaki 
gözeneklilik toz büyüklüğü ve püskürtme mesafesi ile 
kontrol edilebilir [49]. APS kaplamalarında gözeneklilik 
% 10-20 arasında değişmektedir [1,3]. Pürüzlü yüzey 
sıklıkla lazerin tekrar erimesiyle düzleşir. APS 
kaplamalarının tipik bir mikro yapısı, hem yatay hem de 
dikey çatlaklarla birlikte sıçrayan sınırlar içerir. Düşük 
sıcaklıkta iletkenlikten, lazerin yeniden erimesi 
sırasında oluşan sıçrama sınırları, gözeneklilik ve 
çatlaklar sorumludur. APS kaplamaların genellikle ısıl 
iletkenliği, 0.8-1.2 W / mK arasındadır [1]. Ayrıca APS 
yöntemiyle üretilmiş olan TBC’lerde TGO katmanının 
kalınlığı dikkat edilmesi gereken önemli bir 
parametredir. Kalınlık birkaç mikrona ulaştığında, TBC’ 
lerde hasar olabilir [1]. APS kaplamanın en büyük 
dezavantajı, metal seramik ara yüzünün dalgalı/kırışmış 
doğası nedeniyle düzlem dışı gerilmeler meydana 
getirmesidr [1,2]. APS yönteminde bir kaplama 
işleminin üç aşaması vardır; toz hazırlama, besleme 
stoğu tozu için püskürtme kurutma ve plazmaya 
besleme tozu. APS yönteminin diğer dezavantajları, üç 
adım gerekliliğinin yanı sıra: gerilme toleransı eksikliği 
ve erozyon direnci eksikliğidir [1,3]. Şekil 7’de APS 
yöntemiyle üretilmiş bir TBC örneğinin SEM kesit 
görüntüsü verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 7. APS yöntemiyle üretilmiş bit TBC örneği 
 
Ara kesit görüntüsü verilmiş olan şekil 3.5’ ten de 
anlaşılacağı üzere TBC numesinin üst kaplaması APS 
yöntemiyle kaplanmıştır. Atmosfere açık koşullarda 
gerçekleştirilen APS yönteminde seramik üst yüzeyde 
gözenek ve porozite miktarı oldukça fazladır.  Bu 
gözenek ve poroziteler oksijen geçişini arttırdığı için 
TBC’lerde dezavantaj oluştururken, termal iletkenlik 
değerin, düşürdüğü için ısıl iletimini azaltması ile 
avantaj sağlamaktadır. Ayrıca çok yüksek sıcaklıklarda 
bile kaplama işlemini gerçekleştirmesi seramik 
kaplamaların üretiminde en çok tercih edilen kaplama 
prosedürü olmasını sağlamıştır. 
 

4. Sonuç 
 
Gaz türbin motorlarında ısıl izolasyon amaçlı kullanılan 
TBC sistemlerinde seramik üst kaplamaların üretimi 
uzun yıllardır geleneksel ve ucuz bir yöntem olan APS 
tekniği ile üretilmiştir. Bu teknikte seramik üst 
kaplamaların biriktirilmesi esnasında oluşan mikroyapı 
laminer bir yapıdır. Laminer mikroyapıya sahip olan 
TBC sistemlerinin dayanım ömrünün kısa olmasından 
dolayı son yıllarda kolonsal mikroyapıya sahip TBC 
sistemleri havacılık ve uzay sanayisinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Kolonsal yapıya sahip olan TBC’ ler 
oksidayon hasar mekanizmasından ziyade, yüksek 
sıcaklıklarda meydana gelen sıcak korozyon, CaO-
MgO-Al2O3-SiO2 (CMAS), volkanik kül ve çöl 
ortamlarından gelen kum partiküllerinin ergimesi 
sonucu oluşan kimyasal hasarlara karşı da oldukça iyi 
dayanım göstermiştir.  
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Abstract
 

Cr metal was pulsed direct current (DC) 
sputtered on a p-Si wafer to obtain a Cr/p-Si Schottky 
barrier diode. The main electronic parameters including 
ideality factor, barrier height and series resistance 
values were determined using its current-voltage (I-V) 
measurements in the dark. It was seen that the diode 
had 1.138 ideality factor and 0.562 eV barrier height 
values. The series resistance values were calculated as 

51.65 and 45.91  from Cheung method and 129  
from Norde method. The differences obtained from 
Cheung and Norde method were attributed to the 
usage of a different part of I-V curves in each method. 

Additionally, the electronic properties were 
also executed by means of capacitance-voltage (C-V) 
data. It was seen that the interface states cannot follow 
high AC frequencies and the barrier height value of the 
diode obtained from C-V method was higher than the 
one calculated using I-V method 

Keywords: Pulsed DC sputtering; Schottky diode; 

series resistance; barrier height   
 

1. Introduction 
 

MS contacts are among the main components 
of all electronic devices used today. These devices, 
with high switching speed, form the basis of many 
devices, especially solar cells, field effect transistors, 
microwave diodes, and frequency mixer.   

The parameters such as ideality factor, barrier 
height and series resistance, which have an important 
place among the electronic features of the MS contacts, 
depend on both the material used and the production 
conditions. The sputtering method allows the 
production of homogeneous films in large areas 
compared to other production methods. In addition, this 
method is the most appropriate method for deposition 
thin films of both ceramic and refractory materials [1].  

In this study, Cr-metal metal was pulsed DC 
sputtered on p-Si semiconductor method to obtain Cr/p-
Si MS junction and determine its electrical properties by 
means of both current-voltage (I-V) and capacitance-
voltage (C-V) methods.  

2. Experimental Procedures  
The diode was obtained using a p type Silicon (p-

Si) with (100) orientation and 1-10 cm resistivity.  The 
wafer was cleaned using conventional cleaning 
procedures such as boiling in tricholoroethylene and 
ultrasonically vibrating in acetone and isopropanol. The 
native oxide layer was removed by dipping it in a 
solution of H2O/HF (10:1) for 30 s. It was rinsed in 18 

MΩ deionized water and dried under N2 atmosphere. Al 
was evaporated onto the unpolished side of the p-Si 
wafer, annealed it at 450 ºC for 15 minutes under N2 
atmosphere. The Cr/p-Si structure was obtained by 
pulsed DC sputtering of Cr metal. The sputtering power 
applied to target was 100 W and the DC pulse 
frequency was 5 kHz. The process was continued for 
15 min. The parameters were obtained using current-
voltage (I-V) and capacitance-voltage (C-V) 

measurements by properties a Keithley 2400 
sourcemeter and an Agilent 4294A impedance 
analyzer, respectively.  

 
3. Results and Discussion  
 

I–V characteristics of the Cr/p–Si Schottky barrier 
diode presented in Fig.1 at room temperature in dark 
shows a rectifying property. It means the current nearly 
fixed for reverse biased device, and it increased 
exponentially for the forward biased device. The I-V 
plots deviate from higher applied voltages owing to the 
influence of series resistance. The I-V plots of a 
rectifying MS diode with series resistance can be 
analyzed using the equation given below [2] 
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0                                    1 

where I0, q, RS, n, k, and T are the saturation current, 
the electronic charge, the series resistance, the ideality 
factor, the Boltzmann constant and the absolute 
temperature. The I0 can be written as  
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where S, A* and ɸb are the diode area, Richardson 

constant and the barrier height. The ideality factor 
values of the Cr/p-Si diode were executed using the 
slope values of lnI-V plots by the help of the equation   
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Figure 1. The lnI-V plot of pulsed DC sputtered Cr/p-Si 

Schottky barrier diode  
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The barrier height and ideality factor of pulsed 
DC sputtered Cr/p-Si diode were calculated as 0.562 
eV and 1.138, respectively. The ideality factor of a 
junction should be unity for an ideal one. The ideality 
factor value of Cr/p-Si diode greater than 1 can be 
attributed to the influence of interface states at the 
junction and unwanted native oxide layer on p-Si. The 
deviation of the lnI-V curve from linearity at higher 
voltages is because of the series resistance. In this 
study, both Cheung and Norde functions were used to 
calculate the series resistance of the diode. Cheung 
functions can be written as follows [3] 
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Figure 2. The dV/dlnI–I and H(I)–I plots of pulsed DC 

sputtered Cr/p-Si Schottky barrier diode  

 

The dV/dlnI–I and H(I)–I plots of the diode are 
shown in Fig 2.  Both plots give straight lines in series 

resistance region as expected. The ideality factor and 
barrier height values of Cr/p-Si diode calculated as 
1.353 and 0.591 eV, respectively, from dV/d(ln I)–I and 
H(I)–I plots. The series resistance values were 

calculated as 51.65 and 45.91 , which shows the 
consistency of the method.  Furthermore, the Norde 
functions can be expressed as [4] 
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Where, I(V), F(V0), V0 and Imin are the current obtained 
from I–V data, the minimum F(V) value of F vs. V 
graph, the corresponding voltage value and the 
corresponding current value at V0.  The F(V)-V plot of 

the Cr/p-Si Schottky barrier diode is given in Fig.3.  The 
F(V0) and V0 values were calculated as 0.57 V and 0.16 
V, respectively. Then, the values of ɸb and RS were 

calculated as 0.622 eV and 129 , respectively. The 
calculated barrier height and series resistance of the 
diode using Norde functions are higher than the values 
obtained from Cheung functions. The differences can 
be attributed to the nature of the applied methods. 

 

Figure 3. The F(V)-V plot of of pulsed DC sputtered 

Cr/p-Si Schottky barrier diode 

   The capacitance-voltage (C–V) measurements 
of the diode at various frequencies are given in Fig.4.  
As seen from the figure, at sufficiently high frequencies, 
the charges at the interface states cannot follow an 
alternating current (AC) signal because the time 
constant is too long to permit the charge to move in and 
out of the states in response to an applied signal. Some 
electronic parameters of the diode were also calculated 
using C-V data. For this purpose, the C

-2
-V plot of the 

Cr/p-Si device drawn and given in Fig.5 for high applied 
frequency (namely 500 kHz).   The C–V characteristics 
of the diode can be analyzed by the following relation 
[5]  
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Figure 4. The C-V plots of the Cr/p-Si Schottky barrier 

diode at various frequencies 
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where Vbi, s, and Na are the built-in potential, the 

dielectric constant of semiconductor (s=11.8) and the 
donor concentration.  The Vbi and Na values were 

determined to be 0.567 eV and 4.64x10
11

 cm
–3

, 

respectively.  The barrier height b of the diodes can be  

determined by the following relation,  

pbib VVVC  )(    11 

where Vp is the potential difference between the top of 
the valance band in the neutral region of p–Si and the 
Fermi level. The barrier height value of Cr/p–Si MS 
diode were calculated as 0.827 eV calculated as using 
E q. (11). There is a big difference between the  

 

Figure 4. The C-V and C
-2

V plots of the Cr/p-Si 

Schottky barrier diode at 500 kHz 

Calculated barrier heights obtained from I–V and C–V 
plots. This discrepancy may be because of the thin 
native oxide between the metal and the 
semiconductors. The existence of barrier height 
inhomogeneity can be another explanation.   

 

4. Conclusions  

Cr metal was pulsed DC sputtered on a p-Si 
semiconductor to obtain a Cr/p–Si MS contact. From I-
V measurements, it was seen that the MS contact had 
excellent rectification. The ideality factor and barrier 
height values were calculated as 1.138 ideality factor 
and 0.562 eV. The series resistance values were 
calculated using both Cheung and Norde methods.  In 
addition, capacitance–voltage properties of Cr/p–Si 
diode were analyzed.  
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Özet 

Talaş kaldırma operasyonlarının büyük bir bölümünü 
tornalama operasyonları oluşturmaktadır. Bu nedenle 
bu çalışmada Al 6061-T6 alüminyum alaşımının 
deneysel ve nümerik olarak tornalama deneyleri 
yapılmıştır. Tornalama deneylerinde kaplamasız karbür 
kesici takım kullanılmıştır. Tornalama deneyleri ve 
nümerik analizler üç farklı kesme hızı, ilerleme miktarı 
ve talaş derinliğinde gerçekleştirilmiştir. Tornalama 
deneyleri sırasında kesme kuvvetlerinin ölçülmesinde 
Kistler 9257B dinamometre kullanılarak ölçülmüştür. 
Sonlu elemanlar yöntemi ile tornalama deney 
simülasyonları DEFORM 3D yazılımı ile yapılmıştır. 
Yapılan çalışmanın sonucunda, Deneysel ve nümerik 
analizler sonucu elde edilen kesme kuvvetleri (Fc) 
incelenmiştir.Tornalama deneylerinde ve nümerik 
analizler sonucunda elde edilen kesme kuvveti 
değerleri arasında ortalama %11’lik bir fark olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Al 6061-T6, Tornalama, DEFORM 
3D, Kesme kuvveti 

Abstract 

Turning operations the most important part of the chip 
removal operations constitute. Therefore in the study, 
experimental and numerical turning experiments of Al 
6061-T6 aluminum alloy was made. Uncoated carbide 
cutting tool in turning experiments was used. Turning 
experiments and numerical analysis was conducted at 
three different cutting speeds, feed rates and depth of 
cut. During the turning tests, the cutting force were 
measured using Kistler 9257B force dynamometer. The 
turning experiment simulations with the finite element 
method was made with DEFORM 3D software. Cutting 
forces (Fc) obtained as a result of experimental and 
numerical analysis were examined. Cutting force 
obtained by turning experiments and numerical analysis 
was seen to be a difference of 11% average between 
values. 

Keywords: Al 6061-T6, Turning, DEFORM 3D, Cutting 
Force 

1.. Giriş

Alüminyum, dünyanın kabuğunun %8’ini oluşturan ve 
dünyanın en bol bulunan metallerinden birisidir. İlk 
alüminyumun üretilmesinden buyana geçen yüzyılda, 
dünya genelinde alüminyum talebi yılda 29 milyon tona 
yükseldi. Çoğunlukla alüminyum alaşımlarından oluşan 
yüksek hızlı ve daha yüksek kapasiteli uçakların büyük  

yapıların ortaya çıkışından bu yana alüminyumun 
önemi artmıştır [1]. Alüminyum alaşımı 6061-T6, 
yüksek mukavemeti, hafifliği ve mükemmel korozyon 
direnci nedeniyle havacılık, savunma, otomobil ve 
denizcilik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmakta, 
ayrıca imalattaki kolaylığı nedeniyle mühendislik 
uygulamalarındaki kullanılabilirliğini popüler kılmaktadır 
[2,3].  

Farklı mühendislik malzemelerinin işlenmesinde yaygın 
olarak kullanılan yöntemlerden biriside kesmedir. Metal 
kesme işlemi imalat sektörü için çok önemli bir konudur, 
çünkü neredeyse tüm endüstriyel ürünler üretim 
sürecinde metal kesme işlemlerine doğrudan veya 
dolaylı olarak maruz kalmaktadır. Metal kesme ağırlıklı 
olarak tornalama, frezeleme, delme, taşlama, kılavuz 
çekme, vb. gibi imalat işlemlerini içerir. Kesme 
sırasında kesme kuvvetlerinin belirlenmesi ve tahmin 
edilmesi, işlenmiş parçaların ve bileşenlerinin 
kalitelerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynar. Kesme 
kuvveti analitik ve sayısal yöntemlerle analiz edilebilir. 
Özellikle bunlarda biriside Sonlu Elemanlar Analizi 
(FEA) yöntemidir [4,5]. Sonlu Elemanlar Analizi (FEA), 
1960-1970’ten beri bilinmektedir ve şekillendirme 
süreçlerini ve tasarım araçlarını analiz etmek için 
kullanılmıştır. Sonlu Elemanlar Metodu (FEM), kesici 
takımın tasarlanabilmesi için işleme sırasında kesici 
takımın maruz kaldığı kuvvetlerin, gerilmelerin, takım 
aşınmasının ve sıcaklığın tahminine izin verir. Bu 
yöntemle en iyi kesme parametrelerinin belirlenmesinde 
yardımcı olur. Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) bazı 
avantajlara sahiptir: temas problemlerini çözer, farklı 
malzemelerden yapılmış gövdeler kullanılır, eğrisel bir 
bölgeye sonlu elemanlar kullanılarak yaklaşılabilir veya 
tam olarak tanımlanabilir [6,7]. 

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, farklı 
mühendislik malzemelerinin işlenmesinde farklı kesme 
parametreleri sonucu meydana gelen kesme 
kuvvetlerinin deneysel ve nümerik olarak incelendiği 
birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Gök ve 
arkadaşları, P20 çeliğini tungsten karbür (WC) kesici 
takım kullanarak farklı kesme hızlarında, sabit ilerleme 
miktarında ve talaş derinliğinde sonlu elemanlar 
metodu ile tornalama işlemini gerçekleştirmişler. Sonlu 
elemanlar metodu ile nümerik olarak kesme kuvvetleri, 
kesici takım üzerinde meydana gelen sıcaklık, takım 
gerilimi ve kesme hızının talaş şekli üzerindeki etkileri 
araştırmışlardır [8]. Attanasio ve arkadaşlarının 
yaptıkları çalışmada, AISI 1045 çeliğinin farklı kesme 
parametrelerinde tungsten karbür kesici ile deneysel ve 
DEFORM 3D programında numerik olarak tornalama 
deneylerini yaparak kesici takımda meydana gelen 
aşınmaları incelemişlerdir [9]. Akbar ve arkadaşları 
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yaptıkları çalışmada, AISI/SAE 4140 çeliğini 
kaplamasız tungsten karbür ve TiN kaplı kesici 
takımları kullanarak farklı işleme parametrelerinde 
deneysel ve nümerik olarak tornalama deneylerini 
yaparak kesme kuvvetlerini ve takım talaş ara 
yüzeyinde meydana gelen sıcaklıkları incelemişlerdir 
[10]. Yanda ve arkadaşları, sfero dökme demiri farklı 
talaş açılarına sahip karbür kesici takım ve sabit kesme 
parametreleri kullanarak DEFORM 3D programında 
nümerik olarak tornalama deneylerini yaparak, kesme 
kuvvetleri, gerilmeler ve kesici takımda meydana gelen 
sıcaklıkları incelemişlerdir [11]. Gökçe ve arkadaşları, 
AISI 1045 çeliğini sementit karbür matkap ile farklı 
kesme parametrelerinde delme operasyonunu deneysel 
ve nümerik olarak gerçekleştirerek, Kesme kuvvetleri, 
kesme sıcaklıkları ve talaş oluşumunu elde edilen 
deneysel veriler sonlu elemanlar modeli ile 
karşılaştırıldı [12]. 

Literatür araştırması değerlendirildiğinde, 6061-T6 
alüminyum malzemesinin tornalanmasını deneysel ve 
sonlu elemanlar yöntemi ile karşılaştırılması üzerine 
çok fazla çalışmanın bulunmadığı görülmüştür. Bu 
çalışmada, 6061-T6 alüminyum malzemesinin deneysel 
ve sonlu elemanlar yöntemi ile tornalanabilirliği 
incelenmiştir. 

2. Materyal Metod

2.1. Deneysel Çalışmalar 

Yapılan çalışmada iş parçası malzemesi olarak Al 
6061-T6 alüminyum alaşımı kullanılmıştır. Kullanılan iş 
parçasının kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de 
verilmiştir. 

Çizelge 1. Al 6061-T6 alüminyum alaşımının kimyasal 
kompozisyonu. 

Fe Si Cr Mn Mg 
0.5 0.6-1.0 0.1 0.2-0.8 0.8-1.2 
Zn Cu Ti Diğer Al 

0.25 0.6-1.4 0.1 0.15 Kalan 

İş parçası boyutları 50 mm çapında ve 300 mm 
boyunda olup, deneylerde kullanılan İş parçası 
malzemesi 95 brinel sertliğindedir. Deneylerde kesici 
takım olarak TCGT 16T304HP10 formunda ve kalitesi 
üretici firma tarafından K313 olarak kodlanmış, 
kaplamasız karbür kesici takım kullanılmıştır. Kesici 
takımların rijit bir şekilde bağlanması için STGCL 
2020K16 kodlu takım tutucu kullanılmıştır. Yapılan 
tornalama deneylerinde kesme parametreleri, kesici 
takım firma önerileri sonucunda belirlenmiş olup, üç 
farklı kesme hızı (V), ilerleme miktarı (f) ve kesme 
derinliği (a) seçilmiştir (Çizelge 2). 

Çizelge 2. Al 6061-T6 alüminyum alaşımı için kesme 
parametreleri ve seviyeleri. 

Kesme Parametreleri Seviye 
1 2 3 

Kesme Hızı (m/dak) 250 300 350 
İlerleme Miktarı (mm/dev) 0.1 0.15 0.2 
Kesme Derinliği (mm) 1 1.5 2 

Deneyler soğutma olmadan FANUC kontrol ünitesine 
sahip Johnford TC35 CNC torna tezgâhında 
gerçekleştirildi. Tezgâhın gücü 10 KW olup, tezgâh 
değişken kademesiz hıza sahip iş mili 3500 dev/dak 
hızı çıkabilmektedir. Tornalama deneyleri sırasında 
oluşan kesme kuvveti bileşenlerini, esas kesme kuvveti 
Fz (Fc), ilerleme kuvveti Fx (Ff) ve radyal kuvveti Fy 
(Fr) aynı anda ölçebilen A KISTLER 9257B tipi 
piezoelektrik dinamometre kullanılmıştır. Şekil 1’de 
şematik olarak yapılan çalışmanın deney düzeneği 
verilmiştir.

Şekil 1. Şematik deneydüzeneği 

2.2. Nümerik Analiz 

Tornalama deneyleri sırasında meydana gelen kesme 
kuvvetlerini sonlu elemanlar analiz (FEA) yöntemi 
dayalı olarak yapılmış olup, nümerik analizlerde 
DEFORM 3D programı kullanılmıştır. Simülasyonlarda, 
kesici takım ve iş parçasının üç boyutlu ağ yapısı 
(mesh) için Lagrangian Incremental mesh modeli 
kullanılmıştır. Kesme simülasyonunu gerçekleştirilmesi 
için DEFORM 3D programının Tornalama modülü 
seçilerek, SI birim sistemi kullanılmıştır. Tornalama 
deneylerinde kullanılan 6061-T6 alüminyum alaşımının 
ve kaplamasız karbür kesici takımın mekanik ve fiziksel 
özellikleri DEFORM-3D malzeme kütüphanesinden 
alınmıştır. Analizler sırasında kesici takım rijit olarak 
tanımlanmıştır. DEFORM 3D yazılımında oluşturulan 
sayısal modelde kesici uç ve iş parçası ağ yapılarak 
elemanlara bölünmüştür. Kesici uç için mesh büyüklüğü 
olarak 2750, iş parçası için ise 40000 seçilmiştir. 
Elemanların ağ yapıları ve sınır şartları Şekil 2’de 
verilmiştir. 

Şekil 2. Kesici takım ve iş parçası ağ yapıları ve sınır 
şartları 
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Yapılan çalışmada malzeme modeli olarak Eşitlik 1’de 
verilen Johnson-Cook akma gerilmesi modeli tercih 
edilmiştir. 

Eşitlik 1'de mekanik testler yardımıyla elde edilen 
malzeme parametreleri sırasıyla oda sıcaklığında akma 
gerilmesi (A), gerinim sertleşmesi (B), gerinim hızı 
sabiti (C), deformasyon sertleşmesi üssü (n) ve 
deformasyon hızı duyarlılık üssü (m) olarak 
tanımlanmıştır. Al 6061-T6 alüminyum alaşımının için 
Johnson-Cook malzeme modelinde kullanılan A (MPa), 
B (MPa), n, C ve m parametreleri Çizelge 3’de 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Al 6061-T6 alüminyum alaşımının Johnson-
Cook parametreleri [13]. 

A (MPa) B (MPa) C n m 
324 114 0.002 0.42 1.34 

3. Sonuçlar ve Tartışma

Tornalama deneyleri ile nümerik analiz verilerinin 
kıyaslanmasında tornalama operasyonları sırasında 
enerji tüketiminin en fazla öneme sahip olan esas 
kesme kuvveti (Fc) dikkate alınmıştır. Tornalama 
deneyleri ile nümerik analiz sonuçlarının 
karşılaştırılması ile elde edile kesme kuvveti verilerinin 
kesme parametrelerine bağlı değişimleri Şekil 3’de 
verilmiştir. Tornalama deneyleri ve nümerik analiz 
sonuçları sonunda elde edilen kesme kuvvetleri 
değerleri karşılaştırıldığında her iki yöntemle elde 
edilen kesme kuvveti sonuçları ile benzerlik gösterdiği 
görülmüştür. Tornalama deneyleri ile nümerik analizler 
sonunda elde edilen kesme kuvvetlerinde ortalama 
%11 farklılıkların olduğu görülmüştür. 

Çalışmanın deneysel kısmında, üç farklı kesme hızı, 
ilerleme miktarı ve talaş derinliğinde kesme deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kesme kuvveti sonuçları ile 
nümerik analizler sonucunda elde edilen verileri 
kıyaslamak suretiyle doğrulaması yapılmıştır. Şekil 3’de 
kesme hızlarına göre kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması 
verilmiştir. 1, 1.5 ve 2 mm kesme derinliklerinde 250, 300 
ve 350 m/dak kesme hızlarında ilerleme miktarının artması 
ile deneysel ve nümerik analizler sonucu elde edilen 
kesme kuvvetlerinin arttığı görülmektedir. İlerleme 
miktarının artması ile kesme kuvvetlerinin artması 
literatürle paralellik göstermekte olup, ilerlemenin 
artmasıyla birlikte artan talaş kesitine atfedilebilir. 1, 1.5 ve 
2 mm kesme derinliklerinde 250, 300 ve 350 m/dak kesme 
hızında ve 0.1 mm/dev ilerleme miktarındayapılan nümerik 
analiz sonuçları tornalama deney sonuçlarına göre kesme 
kuvvetlerinde ortalama %17.6 yüksek çıkmıştır. 1, 1.5 ve 2 
mm kesme derinliklerinde 250, 300 ve 350 m/dak kesme 
hızında ve 0.15 ve 0.2 mm/dev ilerleme miktarında yapılan 
deneylerde ise nümerik analiz sonuçları tornalama deney 
sonuçlarına göre yaklaşık %8 oranında bir artma olmuştur. 
Ayrıca tornalama deneyleri ve nümerik analizler sonucu 
kesme hızının artması ile kesme kuvvetlerinin azaldığı 
görülmüştür. Kesme kuvveti değerlerinin kesme hızına 
bağlı olarak azalması, artan kesme hızı ile kesme 
bölgesinde sıcaklığın artması ve sıcaklığın yükselmesi ile 
talaş kıvrılma çapının azalmasına sebep olması sonucu 
takım talaş temas alanının azalması ile açıklanabilir [14].  

Şekil 3. Al 6061-T6 alüminyum alaşımının tornalama ve 
nümerik analiz sonuçlarının karşılaştırılması 
(a) 1mm, (b) 1,5 mm, (c) 2mm 

Tornalama deneyleri ve nümerik analiz sonuçları 
karşılaştırıldığında en yüksek kesme kuvveti; 2 mm 
kesme derinliğinde, 0.2 mm/dev ilerleme miktarında ve 
250 m/dak kesme hızında sırasıyla 213 N ve 234,3 N 
olmuştur. 1 mm kesme derinliğinde, 350 m/dak kesme 
hızında ve 0.1 ilerleme miktarında deneysel olarak 79 
N, nümerik analiz sonucu olarak 121,9 N ile en düşük 
kesme kuvvetleri ölçülmüştür. 

3.. Sonuçlar

Bu çalışmada, deneysel ve sonlu elemanlar yöntemi 
DEFORM 3D yazılımı kullanılarak Al 6061-T6 
alaşımının tornalama deneyleri sonucu elde edilen 
kesme kuvveti değerleri kıyaslaması yapılmıştır. 

 İlerleme miktarlarının ve kesme derinliklerinin
artması ile deneysel ve sonlu elemanlar yöntemi ile
elde edilen kesme kuvvetleri attığı görülmüştür.
Kesme hızının artması ile kesme kuvvetlerinin
azalması literatürle paralellik göstermiştir.

(a) 

(b) 

(c) 
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 Tornalama deney sonuçları ile sonlu elemanlar
analiz sonuçları kıyaslandığında, nümerik olarak
ölçülen kesme kuvvetleri deney sonuçlara göre
ortalama % 11 daha yüksek çıkmıştır.

 Deneysel ve nümerik analizler sonucu en düşük
kesme kuvvetleri 350 m/dak kesme hızında, 0.1
mm/dev ilerleme miktarında ve 1 mm kesme
derinliğinde sırası ile 79 N ve 90.9 N ölçülmüştür.
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EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF CUTTING 
FORCE IN TURNING OF Al 6063-T6 ALUMINUM ALLOY 

Al 6063-T6 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ TORNALANMASINDA KESME 
KUVVETİNİN DENEYSEL VE NÜMERİK İNCELENMESİ 
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Özet 

Talaş kaldırma işlemlerinde parça üretim maliyetinin 
belirlenebilmesi için; kesme hızı, ilerleme miktarı ve 
talaş derinliği gibi değişkenlerin kesme kuvveti üzerine 
etkisinin bilinmesi gerekir. Fakat bunun uzun zaman ve 
yüksek maliyet isteyen bir süreçtir. sonlu elemanlar 
analiz yöntemi kullanılarak yapılan kesme 
simülasyonları ile optimum kesme parametreleri daha 
kısa sürede ve düşük maliyetle yapılabilmektedir. Bu 
araştırmada, deneysel ve sonlu elemanlar yöntemi ile 
Al 6063-T6 alaşımının tornalama deneyleri yapılarak 
kesme kuvvetleri karşılaştırılmıştır. Tornalama 
deneyleri, kaplamasız karbür kesici takım ile üç farklı 
kesme hızı, ilerleme miktarı ve kesme derinliğinde 
yapıldı. Sonlu elemanlar yöntemi ile tornalama deney 
simülasyonları DEFORM 3D yazılımı ile yapılmıştır. 
Yapılan çalışmanın sonucunda, deneysel ve nümerik 
analiz sonuçları arasında yaklaşık % 10,4 oranında fark 
görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Al 6063-T6, Tornalama, DEFORM 
3D, Kesme kuvveti 

Abstract 

In order to determine the cost of production of parts in 
metal removal operations; the effect of cutting speed, 
feed rate and depth of cut on cutting force must be 
known. But, this is a process that demands long time 
and high cost. Optimal cutting parameters with cutting 
simulations made using finite element analysis method 
can be made in a shorter time and with lower cost. In 
this research, the lathe experiments of Al 6063-T6 alloy 
were performed by experimental and finite element 
methods and the cutting forces were compared. 
Turning experiments were carried out with three 
different cutting speeds, feed rate  and depth of cut with 
uncoated carbide cutting tool. The turning experiment 
simulations with the finite element method was made 
with DEFORM 3D software. As a result of the study, 
There was an average observed difference of 10.4% 
between experimental and numerical analysis results.  

Keywords: Al 6063-T6, Turning, DEFORM 3D, Cutting 
Force 

1.. Giriş

Tornalama operasyonu, tek noktadan kesme işlemi 
yapan bir kesici takım kullanılarak dönen iş 
parçalarından talaş kaldırılması olarak tanımlanır, 
ayrıca çok önemli bir metal kesme prosesidir. Kesici 
takım, dönme eksenine paralel bir yönde doğrusal 
olarak ilerlemektedir. Tornalama, iş parçasını belirli bir 
dönme hızında çevrilmesi için güç sağlayan ve 
belirlenmiş oranda kesme derinliğinde kesici takımın 
ilerlemesini sağlayan bir torna üzerinde gerçekleştirilir. 
Bu nedenle, beş kesme parametresinin, kesme hızının, 
ilerleme miktarının, kesme derinliğinin, kesici takım 
geometrisinin (uç radüsünün) ve kesme koşulunun, 
optimum kesme parametreleri için tornalama işleminde 
belirlenmesi gerekir [1]. 

Son yıllarda, sonlu elemanlar analizi (FEA), işleme 
sırasında kesme kuvvetleri, sıcaklıklar ve gerilmeler gibi 
proses değişkenlerini hesaplamak için önemli bir araç 
haline gelmiştir. 2-D sonlu elemanlar analizi ile kesme 
mekaniği hakkında temel bilgiler sağlayan çok sayıda 
çalışma vardır, ancak 3-D sonlu elemanlar analizi ile 
ilgili çalışmalar sınırlıdır. 3-D FEA işleme prosesleri 
pratik işleme operasyonlarını incelemek için gereklidir. 
Bu durum, bilinen gerçek üretim koşullarını ve malzeme 
kesimini optimize etmek için işlem planlamacıları ve 
takım tasarımcıları için çok yararlı olacaktır. FEA 
tarafından sağlanan kuvvet, sıcaklık ve gerilme bilgileri, 
takım aşınmasını öngörmek için kullanılabilir ve bu 
bilgiye göre, takım ömrünü uzatmak için gerekirse, 
mevcut kesme koşulları değiştirilebilir. Kesici takımın 
geometrisi, iş parçası ile kesici takım malzeme 
özellikleri ve kesici takım talaş sürtünme koşulları, 
sonlu elemanlar analizinden makul sonuçlar elde etmek 
için dikkatlice tanımlanmalıdır [2].  

Yapılan literatür araştırmasında, 3D FEM yazılımı ile 
kesme kuvvetlerini, talaş geometrilerini, takım talaşı 
temas uzunluğunu, takım aşınmasını, vb. konuları 
İncelemek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Lotfi ve 
arkadaşları, AISI 1045 çeliği üzerinde tornalama 
deneylerini farklı talaş kırıcı geometriye sahip tungsten 
karbür kesici takımlarla yapmışlar. Tornalama deneyleri 
sonucu kesici takımın talaş kırıcı geometrisinin talaş 
şekline, eğilme momentine ve kesme kuvveti üzerine 
etkilerinin deneysel ve nümerik olarak (Deform 2D 
yazılımı) karşılaştırmışlardır [3]. Lotfi ve arkadaşları, 
Inconel 625 süper alaşımının tornalanmasında PVD-
TiAlN kaplı karbür ve seramik kesici takımların 
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aşınmasını öngörmek için deneysel ve 3D sonlu 
elemanlar simülasyon yöntemi kullanmışlardır [4]. 
Kolahdoozan yaptığı çalışmada, takım ömrünü ve 
üretkenliği artırmak için işleme sürecini kolaylaştıran 
etkin parametreleri optimize etmek için Inconel 718 
süper alaşım malzemesinin delinmesi için TiAIN kaplı 
sementit karbür matkap seçilmiş. Delme işlemi 
yaparken talaş oluşumları, kuvvetleri ve kesme 
bölgesindeki sıcaklığın Deform 3D yazılımı ile izlenmesi 
hedeflenmiş [5]. Tamizharasan ve Kumar yaptıkları 
çlışmada, sonlu elemanlar analizi ile AISI 1045 çeliği 
işlenirken, kaplanmamış karbür uçlar kullanmış ve 
kesici takım aşınmasının yüzey pürüzlülüğü ve üretilen 
kesme kuvvetlerinin performans ölçümleri üzerindeki 
etkisi değerlendirilmiştir. Deneyler üç parametre ve üç 
seviyeye uygun L9 Ortogonal dizi seçilir. Tasarlanan 
deneyler, simülasyon analiz yazılımı DEFORM-3D 
kullanılarak gerçekleştirilmiş. Çıktılar, Sinyal Gürültü 
(S/N) oranı ve Varyans Analizi (ANOVA) gibi 
istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş [6]. Gök ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada, P20 çeliğini tungsten 
karbür (WC) kesici takımla beş farklı kesme hızında 
tornalamışlar. Torna işlemlerini simüle etmek için 
DEFORM-3D yazılımı kullanılmışlar. Sıcaklık, kesme 
kuvveti ve takım gerilimi ve kesme hızının talaş şekli 
üzerindeki etkileri araştırmışlar [7]. Zhuo ve 
arkadaşlarının yaptığı çalışmada, TC4 malzemesinin 
kesme işlemini araştırmak için, DEFORM-3D yazılımını 
kullanmışlar. Titanyumun tornalanmasında kesme 
derinliğinin kesme kuvvetine etkisini araştırmışlar. 
DEFORM-3D analizinin doğruluğunu onaylamak için 
kesme kuvveti deneylerini yaparak karşılaştırmışlardır 
[8]. Gökçe ve arkadaşları, AISI 1045 iş parçasını farklı 
kesme parametrelerinde delinmesinde sementit karbür 
matkap kullanmışlar. Kesme kuvvetleri, kesme 
sıcaklıkları ve talaş şekilleri deneysel ve sonlu 
elemanlar analiz yöntemi ile yapılmış ve karşılaştırılmış. 
Sonlu elemanlar analiz yöntemi için Deform 3D yazılımı 
kullanmışlar [9]. YAŞAR ve arkadaşları, vakumla 
sertleştirme ile 55 HRC'ye sertleştirilmiş X40CrMoV5-1 
sıcak iş takım çeliğinin kaplamalı ve kaplamasız 
seramik kesici takımlar kullanılarak deneysel ve 
nümerik olarak tornalanması sonucunda elde edilen 
kesme kuvveti değerleri incelenmişler. Deneyler farklı 
seviyelerdeki kesme parametreleri ile Taguchi L32 
deney dizinine göre yapılmıştır. Nümerik analizler 
DEFORM 3D yazılımında gerçekleştirmişler [10]. 

Bu çalışmada, kaplamasız karbür kesici takım 
kullanılarak Al 6063-T6 alaşımının deneysel ve FEM’e 
dayalı yapılan nümerik tornalanma sonucunda elde 
edilen kesme kuvvetleri karşılaştırılmıştır. 

Materyal Metod 

2.1. Deneysel Proses 

Yapılan çalışmada, özellikle havacılık ve otomotiv 
sektöründe yaygın olarak kullanılan 50 mm çapında ve 
300 mm boyunda Al 6063-T6 alaşımı iş parçası 
malzemesi olarak tercih edilmiştir. Deneylerde kesici 
takım olarak üretici firma tarafından TCGT 
16T304HP10 formunda kodlanmış, kaplamasız karbür 
kesici takım kullanılmıştır. Kesici takımların rijit bir 
şekilde bağlanması için STGCL 2020K16 kodlu takım 
tutucu kullanılmıştır. Yapılan tornalama deneylerindeki 
kesme parametreleri, kesici takım üretici firmasına ait 

kesici takım kataloğundan belirlenmiş olup, üç farklı 
kesme hızı (V), ilerleme miktarı (f) ve kesme derinliği 
(a) seçilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Al 6063-T6 alüminyum alaşımı için kesme 
parametreleri ve seviyeleri. 

Kesme Parametreleri Seviye 
1 2 3 

Kesme Hızı (m/dak) 250 300 350 
İlerleme Miktarı (mm/dev) 0,1 0,15 0,2 
Kesme Derinliği (mm) 1 1,5 2 

Tornalama deneyleri boyunca oluşan kuvvetlerinin 
ölçümünde A KISTLER 9257B tipi piezoelektrik 
dinamometre kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 
tornalama deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 
2’ de verilmektedir. 

Şekil 1. Tornalama deney düzeneğinin şematik görünümü. 

2.2. Nümerik Analiz 

Yapılan çalışma kapsamında,  tornalama 
operasyonunu simüle etmek için Deform 3D yazılımı 
kullanılmıştır. Simülasyonlarda, kesici takım ve iş 
parçasının üç boyutlu ağ yapısı (mesh) için Lagrangian 
Incremental mesh modeli kullanılmıştır. Kesme 
simülasyonunu gerçekleştirilmesi için DEFORM 3D 
programının Tornalama modülü seçilerek, SI birim 
sistemi kullanılmıştır. Sonlu elemanlar analizi öncesi 
kesici takımın ve iş parçasının katı modeli 
oluşturulmuştur. Tornalama deneylerinde kullanılan 
6063-T6 alüminyum alaşımının ve kaplamasız karbür 
kesici takımın mekanik ve fiziksel özellikleri DEFORM-
3D malzeme kütüphanesinden alınmıştır. Yapılan sonlu 
elemanlar analizlerinde kesici takım rijit olarak 
tanımlanmıştır. DEFORM 3D yazılımında oluşturulan 
sayısal modelde kesici uç ve iş parçası ağ yapılarak 
elemanlara bölünmüştür. Kesici uç için mesh büyüklüğü 
olarak 2750, iş parçası için ise 40000 seçilmiştir. 
Elemanların ağ yapıları ve sınır şartları Şekil 2’de 
verilmiştir. 
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Şekil 2. Kesici takım ve iş parçası ağ yapıları ve sınır 
şartları 

Yapılan çalışmada malzeme modeli olarak Eşitlik 1’de 
verilen Johnson-Cook akma gerilmesi modeli tercih 
edilmiştir. 

Eşitlik 1'de mekanik testler yardımıyla elde edilen 
malzeme parametreleri sırasıyla oda sıcaklığında akma 
gerilmesi (A), gerinim sertleşmesi (B), gerinim hızı 
sabiti (C), deformasyon sertleşmesi üssü (n) ve 
deformasyon hızı duyarlılık üssü (m) olarak 
tanımlanmıştır. Al 6063-T6 alüminyum alaşımının için 
Johnson-Cook malzeme modelinde kullanılan A (MPa), 
B (MPa), n, C ve m parametreleri Çizelge 3’de 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Al 6063-T6 alüminyum alaşımının Johnson-
Cook parametreleri [11,12]. 

A (MPa) B (MPa) C n m 
176,45 63,99 0,0036 0,07 0,89 

2.. Sonuçlar ve Tartışma

Yapılan çalışma kapsamında, deneysel ve sonlu 
elemanlar yöntemi ile tornalama operasyonuna etki 
eden başlıca kesme parametrelerinin (kesme hızı, 
ilerleme miktarı ve kesme derinliği) esas kesme kuvveti 
Fz (Fc) üzerine etkileri incelenmiştir. Deneysel ve sonlu 
elemanlar yöntemi sonuçlarına göre elde edilen farklı 
kesme derinliklerinde kesme hızının ve ilerleme 
miktarlarının esas kesme kuvveti üzerine etkileri Şekil 3 
ve Şekil 4’de verilmiştir. 

Şekil 3’de farklı ilerleme miktarı değerleri ve değişken 
kesme hızı değerlerinde deneysel ve sonlu elemanlar 
yöntemi ile tornalama deneyleri yapılmıştır. Bu 
deneylere göre elde edilen, ilerleme miktarına bağlı 
olarak esas kesme kuvvetindeki Fz (Fc) değişimleri 
gösteren grafikler karşılaştırılmıştır. Şekil 3’de 1 mm 
kesme derinliğinde 0,1mm/dev, 0,15 mm/dev ve 0,2 
mm/dev ilerleme miktarlarında 250 m/dak kesme 
hızında yapılan tornalama deneylerinde kesme 
kuvvetleri sırası ile 74,6 N, 104,8 N ve 124,9 N 
ölçülmüştür. Aynı kesme parametrelerinde yapılan 

nümerik analizlerde kesme kuvvetleri deneysel 
sonuçlara göre ortalama % 13,25 oranında yüksek 
çıkmıştır. 250 m/dak ve 350 m/dak kesme hızlarında 
nümerik analiz sonuçlarında elde edilen kesme 
kuvvetleri deneysel sonuçlara göre sırası ile % 15 ve % 
11,3 oranlarında yüksek çıkmıştır. 

a) 1 mm

b) 1,5 mm

c) 2 mm

Şekil 3. Al 6063-T6 alüminyum alaşımının tornalama ve 
nümerik analiz sonuçlarının karşılaştırılması 

Şekil 3-b’de 1,5 mm kesme derinliğinde 0,1mm/dev, 
0,15 mm/dev ve 0,2 mm/dev ilerleme miktarlarında 250 
m/dak kesme hızında yapılan tornalama deneylerinde 
kesme kuvvetleri sırası ile 114,2 N, 132,8 N ve 138,7 N 
ölçülmüştür. Aynı kesme parametrelerinde yapılan 
nümerik analizlerde kesme kuvvetleri deneysel 
sonuçlara göre ortalama %10,9 oranında yüksek 
çıkmıştır. 250 m/dak ve 350 m/dak kesme hızlarında 
nümerik analiz sonuçlarında elde edilen kesme 
kuvvetleri deneysel sonuçlara göre sırası ile % 10,5 ve 
% 10,3 oranlarında yüksek çıkmıştır. Şekil 3-c’de 2 mm 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

989



kesme derinliğinde 0,1mm/dev, 0,15 mm/dev ve 0,2 
mm/dev ilerleme miktarlarında 250 m/dak kesme 
hızında yapılan deneylerde kesme kuvvetleri sırası ile 
159,6 N, 174,8 N ve 197,7 N ölçülürken,  nümerik 
analizlerde kesme kuvvetleri deneysel sonuçlara göre 
ortalama % 7,3 oranında yüksek çıkmıştır. 250 m/dak 
ve 350 m/dak kesme hızlarında nümerik analiz 
sonuçlarında elde edilen kesme kuvvetleri deneysel 
sonuçlara göre sırası ile % 8 ve % 7,3 oranlarında 
yüksek çıkmıştır. 

Genel olarak Şekil 3a,b ve c değerlendirecek olursak 
ilerleme miktarının artması ile deneysel ve nümerik 
analiz sonuçlarında kesme kuvvetlerinin arttığı 
görülmüştür. Bu durumu ilerleme miktarındaki artışla 
beraber talaş kesitinin artmasının sebep olduğu 
düşünülmektedir. Talaş kesitinin artması takım-talaş 
temas alanını artırmaktadır. Böylelikle kesici takım 
yüzeyinde meydana gelen gerilmeler daha geniş bir 
yüzeyde etkili olmaktadır [13]. Ayrıca sabit ilerleme 
miktarlarında kesme hızının artması ile deneysel ve 
nümerik analiz sonuçlarında kesme kuvvetlerinin 
azaldığı görülmüştür. Kesme hızının artması ile kesme 
kuvveti değerlerinin düşmesi beklenen bir sonuçtur. 
Kesme kuvveti değerlerinin kesme hızına bağlı olarak 
azalması, artan kesme hızı ile kesme bölgesinde 
sıcaklığın artması ve sıcaklığın yükselmesi ile talaş 
kıvrılma çapının azalmasına sebep olması sonucu 
takım talaş temas alanının azalması ile açıklanabilir 
[14]. 

Al 6063-T6 alşımının deneysel ve nümerik analiz 
sonuçlarına bakıldığında kesme kuvveti değerlerinin 
benzerlik gösterdiği görülmüştür. Bu benzerlikle, 
DEFORM 3D programında kullanılan modelin 
uygunluğunun yüksek olduğunun bir göstergesidir. 
Ayrıca, deneysel ve nümerik analiz sonuçları arasında 
yaklaşık % 10,4 oranında fark görülmüştür. Bunun 
sebebinin kesici takımın rijit kabul edilmesinden ve Al 
6063-T6 alaşımı için literatürden alınan Johnson-Cook 
malzeme modelinin tespiti sırasında kullanılan 
malzeme ile deneyler sırasında kullanılan malzemenin 
metalürjik yapısının ve kimyasal bileşiminin farklılıkların 
olmasının neden olduğu düşünülmektedir.  

3. Sonuçlar

Bu çalışmada, deneysel ve sonlu elemanlar yöntemi 
DEFORM 3D yazılımı kullanılarak Al 6063-T6 
alaşımının tornalama deneyleri sonucu elde edilen 
kesme kuvveti değerleri kıyaslaması yapılmıştır. 

 İlerleme miktarlarının ve kesme derinliklerinin
artması ile deneysel ve sonlu elemanlar yöntemi ile
elde edilen kesme kuvvetleri attığı görülmüştür.
Kesme hızının artması ile kesme kuvvetlerinin
azalması literatürle paralellik göstermiştir.

 Tornalama deney sonuçları ile sonlu elemanlar
analiz sonuçları kıyaslandığında, nümerik olarak
ölçülen kesme kuvvetleri deney sonuçlara göre
ortalama % 10,4 daha yüksek çıkmıştır.

 Deneysel ve nümerik analizler sonucu en yüksek
kesme kuvvetleri 350 m/dak kesme hızında, 0.2
mm/dev ilerleme miktarında ve 2 mm kesme
derinliğinde sırası ile 178,2 N ve 190,6 N
ölçülmüştür.
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Özet 
 
Bu çalışmada, epoksi reçine içerisine hacimce %5, 
%10 ve %15 oranlarında BaZrO2, Mn katkılı BaTiO3 ve 
Sr ile La katkılı YZr2O7 katkılandı. Katkılanan 
solüsyonlar sol-jel yöntemiyle hazırlanarak, sertleştirici 
ile karıştırılmış epoksi reçine içerisine eklendi ve 
mekanik olarak karıştıldı. Ardından mikrosertlik cihazı 
ile katkıların sertlik üzerine etkisi araştırıldı. 
Mikroyapılarındaki değişim polarize ışık mikroskobu ile 
tahlil edildi. BaZrO2 ile Mn katkılı BaTiO3 
solüsyonlarının oranı artırıldıkça epoksi reçinenin 
sertliğinde artış görülmesine karşın Sr ile La katkılı 
YZr2O7 katkısının oranı arttıkça sertlikte düşüş 
meydana geldiği gözlemlendi. 
 
Anahtar kelimeler: sertlik, sol-jel, epoksi reçine.  

 
Abstract 
 
In this study, 5%, 10% and 15% by volume of BaZrO2, 
Mn-doped BaTiO3 and La and Sr doped YZr2O7 were 
doped to the epoxy resin. The doped solutions were 
prepared by sol-gel method and added to the epoxy 
resin which includes with the hardener and 
mechanically mixed with the resin. Then, the effect of 
hardness of the additives was investigated with 
microhardness tester. The changes in microstructures 
of doped epoxy resin was analyzed by polarized light 
microscope. An increase in the hardness of the epoxy 
resin was observed with increase of the ratio of BaZrO2 
and Mn doped BaTiO3 solutions. On the other hand, it 
was observed that the decrease in hardness was 
observed as the ratio of Sr and La doped YZr2O7 
increased. 
 
Keywords: hardness, sol-gel, epoxy resin. 

 

1. Giriş 
 
Sol-jel solüsyonları ile kompozit epoksi reçinelerin 
üretilmesi, daha homojen bir yapı elde edildiğinden 
geleneksel nano partiküller ilave edilerek oluşturulan 
kompozit malzemelerden daha avantajlıdır. Sol-jel 
işlemi, hidroliz edilebilir metal alkoksitlerden, genellikle 
alkoksi silanlardan başlayarak hafif koşullar altında 
hidroliz ve yoğunlaşma reaksiyonlarını içerir. Ek olarak, 
birleştirme maddesi olarak organo alkoksisilan 
kullanımı, mekanik özelliklerin geliştirilmesinde kilit 
nokta olan organik ve inorganik fazlar arasında atomik 
bağ oluşumunu teşvik eder [1]. 
 
Kompozit malzemelerin kullanılmasındaki ana fikir, 
polimelerlerin dezavantajlarını (mekamik özellikler ile 
ilgili) azaltıp ve kombinasyonlarından olumlu bir etki 

elde ederken, polimerik malzemenin ve inorganik 
yapıların en iyi özelliklerinden yararlanmaktır [2]. Çok 
sayıda monomer ve polimer, organik bir matris olarak 
organik-inorganik kompozit sistemlerin üretilmesinde 
rahatlıkla kullanılabilir. Kompozit malzemelerdeki 
inorganik ve organik bileşenlerin oranları, 
kompozisyonu ve dağılımı değiştirilerek de kolayca 
kontrol edilebilir. Tüm bu değişiklikler, malzemelerin 
davranışlarını ve özelliklerini ve dolayısıyla 
uygulamalarını büyük ölçüde değiştirebilir. İnorganik 
camın sertliği ve ısıl kararlılığı ile organik bir matrisin 
tokluğu kombinasyonu, kompozit malzemelerin ısıl ve 
mekanik özelliklerinin iyileştirilmesine neden olur [3,4]. 
 
Sol-jel kompozit malzemeler, en büyük çevre 
sorunlarından biri olan ve kimyasal reaksiyon sonucu 
çürüme ve malzeme kaybıyla sonuçlanan korozyondan 
korunmak için kullanılmıştır [5]. Kompozit kaplamaların, 
metal altlıklar için, korozyon başlatıcıların 
penetrasyonuna karşı yoğun engeller oluşturma 
yeteneklerine dayanarak iyi korozyon direnci ve yalıtım 
sağladığı tespit edilmiştir [6,7]. 
 
Sol-jel kompozit epoksi malzemelerin, çok 
yönlülüklerinden dolayı, özellikle kaplama uygulamaları 
için oldukça ilginç malzemeler olduğu söylenebilir. 
Bununla birlikte, istenen özelliklere sahip malzemeler 
üretmek için sol-jel prosesinde ve epoksi kürleme 
işleminde meydana gelen tüm kimyasal reaksiyonların 
ve olayların derinlemesine bir şekilde anlaşılmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Kompozit kaplamaların, metal 
altlıklar için, korozyon başlatıcıların girişine karşı yoğun 
engeller oluşturma yeteneklerine dayanarak iyi 
korozyon direnci sağladığı tespit edilmiştir [1]. 
 
Çoğunlukla polimerden oluşan kompozit malzemelerin 
mekanik özellikleri, esasen polimerik fazın özelliklerine 
dayanmasına karşın yüksek inorganik içeriğe ve  
gevrek davranışa sahip malzemelerin takviyesiyle 
mekanik özellikleri kontrol edilebilir.  Kompozit 
malzemedeki inorganik içeriğinin artması ile mekanik 
özelliklerde değişiklikler beklenir [8-10]. Literatürde, 
DGEBA/Jeffamine D-400 malzemelerinin mekanik 
karakteristiklerinin farklı oranlarda SiO2 kaynağı olarak 
farklı oranlarda TEOS eklenmesi ile iyileştirildiğini 
gösteren bir çalışma mevcuttur [11].  
 
Biz bu çalışmada, ağırlıkça %72 epoksi ve %28 
sertleştirici içeren epoksi karışımı içerisine sol-jel 
yöntemi ile hazırlanmış BaZrO2, Mn katkılı BaTiO3 ve 
Sr ile La katkılı YZr2O7 solüsyonlarını hacimce %5, %10 
ve %15 oranlarında katkılayarak reçinenin sertliğine 
etkisini inceledik.  
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2. Deneysel Yöntemler 
 
Mn katkılı BaTiO3 çözeltisi hazırlanırken izlenen 
prosedür; baryum (2,4) pentanedionate 
(C10H14BaO4.XH2O) (% 95, Alfa Aesar) ile titanyum 
izopropoksit (Ti[OCH(CH3)2]4) ve mangan(II) klorür 

tetrahidrat  (MnCl₂.4H₂O) (% 98, Sigma Aldrich) 

bileşikleri glasiyel asetik asit, etanol ve metanol 
içerisinde çözüldü (Şekil 2.1). Çözeltinin tamamen 
homojen olması ve pH değerinin kontrol edilebilmesi 
için 5 ml’ye kadar trietanol amin eklendi ve 24 saat 
boyunca oda sıcaklığında karıştırıldı. Çözeltinin pH 
değeri 5-5.5 aralığında ölçüldü. Hazırlanan solüsyon, 
%5 oranında katkılama için 2.5 ml, %10 oranında 
katkılama için 5 ml ve %15 oranında katkılama için  7.5 
ml hacimlerinde mezür ile ölçülerek ağırlıkça %72 
epoksi (Duratek DTE 1200) ve %28 sertleştirici 
(Duratek DTS 1151) içeren 50 ml çözelti içerisine 
eklendi ve mekanik olarak karıştırıldı. 

BaZrO2 çözeltisi hazırlanırken izlenen prosedür;  
baryum (2,4) pentanedionate (C10H14BaO4.XH2O) (% 
95, Alfa Aesar) ile zirkonyum (2,4) pentanedionate 
(Zr[CH3COCH=C(O-)CH3]4 ) (% 98, Alfa Aesar) 
bileşikleri glasiyel asetik asit, etanol ve  metanol 
içerisinde çözüldü. Çözeltinin tamamen homojen olması 
ve pH değerinin kontrol edilebilmesi için 5 ml’ye kadar 

trietanol amin eklendi ve 24 saat boyunca oda 
sıcaklığında karıştırıldı. Çözeltinin pH değeri 5-5.5 
aralığında ölçüldü. Hazırlanan solüsyon, %5 oranında 
katkılama için 2.5 ml, %10 oranında katkılama için 5 ml 
ve %15 oranında katkılama için  7.5 ml hacimlerinde 
mezür ile ölçülerek ağırlıkça %72 epoksi (Duratek DTE 
1200) ve %28 sertleştirici (Duratek DTS 1151) içeren 
50 ml çözelti içerisine eklendi ve mekanik olarak 
karıştırıldı. 

 Sr ve La katkılı YZr2O7 çözeltisi hazırlanırken izlenen 
prosedür ise; lantan nitrat hekzahidrat (La(NO3)3.6H2O) 
(%99.999 Sigma-Aldrich), stronsiyum isopropoksit 
(C6H11O2Sr) (%99.9 Sigma-Aldrich), zirkonyum (2,4) 
pentanedionate (Zr[CH3COCH=C(O-)CH3]4 ) (% 98, 
Alfa Aesar) ve yitriyum nitrat hekzahidrat 
(Y(NO3)3.6H2O) (%99.8, Sigma-Aldrich) bileşikleri 
glasiyel asetik asit, etanol ve metanol içerisinde 
çözüldü. Çözeltinin tamamen homojen ve pH değerinin 
kontrol edilebilmesi için 5 ml’ye kadar trietanol amin 
eklendi ve 24 saat boyunca oda sıcaklığında karıştırıldı. 
Çözeltinin pH değeri de 5-5.5 aralığında ölçüldü. 
Hazırlanan solüsyon, %5 oranında katkılama için 2.5 
ml, %10 oranında katkılama için 5 ml ve %15 oranında 
katkılama için  7.5 ml hacimlerinde mezür ile ölçülerek 
ağırlıkça %72 epoksi (Duratek DTE 1200) ve %28 
sertleştirici (Duratek DTS 1151) içeren 50 ml çözelti 
içerisine eklendi ve mekanik olarak karıştırıldı. 

Zn katkılı BaTiO3 çözeltisini hazırlarken, çinko klorür 
(ZnCl2)(Sigma-Aldrich), baryum (2,4) pentanedionate 
(C10H14BaO4.XH2O) (% 95, Alfa Aesar) ile titanyum 
izopropoksit (Ti[OCH(CH3)2]4) bileşikleri glasiyel asetik 
asit, etanol ve metanol içerisinde çözüldü. Çözeltinin 
tamamen homojen ve pH değerinin kontrol edilebilmesi 
için 5 ml’ye kadar trietanol amin eklendi ve 24 saat 
boyunca oda sıcaklığında karıştırıldı. Çözeltinin pH 
değeri de 5-5.5 aralığında ölçüldü. Hazırlanan 
solüsyon, %5 oranında katkılama için 2.5 ml ve %10 
oranında katkılama için 5 ml hacimlerinde mezür ile 
ölçülerek ağırlıkça %72 epoksi (Duratek DTE 1200) ve 

%28 sertleştirici (Duratek DTS 1151) içeren 50 ml 
çözelti içerisine eklendi ve mekanik olarak karıştırıldı. 

Farklı oranlar ve bileşimlerdeki sol-jel çözeltileri ile 
katkılanmış epoksi-sertleştirici solüsyonları mekanik 
karıştırıcı ile karıştırıldıktan sonra sertleşmeleri için 24 
saat beklendi.  Sertleşen epoksi/sol-jel kompozit 
malzemeler 80◦C’de 1 saat kürlendi. 

Kürleme işlemi ardından malzemelerin sertlikleri, 
mikrosertlik cihazı (BUEHLER Microhardness Tester) 
ile her bir örnek için 3 farklı bölgesinden alınan sertlik 
değerlerinin ortalamaları alınarak tespit edildi. 

Sertlikleri belirlenen epoksi/ sol-jel kompozit 
malzemelerin mikroyapıları, polarize ışık mikroskobu 
(Lecia) ile 10x büyütme altında incelendi. 

 

          

Şekil 2.1. Mn katkılı BaTiO3 sol-jel solüsyonu 

 

Şekil 2.2. a- Katkısız epoksi reçine b- BaZrO2/epoksi 

reçine kompozit malzeme, c-  Mn katkılı BaTiO3/epoksi 
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reçine kompozit malzeme, d- Sr0.5La0.5 YZr2O7/epoksi 
reçine kompozit malzeme 

3. Bulgular  

Yapılan deneyler sonucunda elde edilen sertlik 
değerleri aşağıdaki gibi bulunmuştur.  

Çizelge 3.1. Katkısız, %5, %10 ve %15 Mn katkılı 

BaTiO3 katkılı epoksi/sol-jel kompozit malzeme sertlik 
değerleri. 

Numune Ortalama Sertlik (HV) 

Katkısız 9.13 

%5 Mn katkılı BaTiO3 5.55 

%10 Mn katkılı BaTiO3 10.53 

%15 Mn katkılı BaTiO3 12.03 

 

Çizelge 3.2. %5, %10 ve %15 Sr0,5La0,5YZr2O7 katkılı 

epoksi/sol-jel kompozit malzeme sertlik değerleri 

Numune Ortalama Sertlik (HV) 

Katkısız 9.13 

%5 Sr0.5La0.5YZr2O7 54.2 

%10 Sr0.5La0.5YZr2O7 8.76 

%15 Sr0.5La0.5YZr2O7 4.86 

 

Çizelge 3.3. %5, %10 ve %15 BaZrO2 katkılı 

epoksi/sol-jel kompozit malzeme sertlik değerleri. 

Numune  Ortalama Sertlik (HV) 

Katkısız 9.13 

%5 BaZrO2 9.63 

%10 BaZrO2 11.7 

%15 BaZrO2 32.6 

 

Çizelge 3.4. Katkısız, %5 Zn katkılı BaTiO3, %10 Zn 

katkılı BaTiO3 katkılı kompozit malzeme sertlik 
değerleri. 

Numune Ortalama Sertlik (HV) 

Katkısız  9.13 

%5 Zn katkılı BaTiO3 11.7 

%10 Zn katkılı BaTiO3 11.85 

 

Çizelge 3.1.’de katkısız ve Sr0.5La0.5YZr2O7 sol-jel 
solüsyonu ile %5, %10 ve %15 oranlarında katkılanan 
epoksi reçinelerin, Çizelge 3.2.’de katkısız ve BaZrO2 
sol-jel solüsyonu ile %5, %10 ve %15 oranlarında 
katkılanan epoksi reçinelerin ve Çizelge 3.3’de katkısız 
ve Mn katkılı BaTiO3 sol-jel solüsyonu ile katkılanmış 
epoksilerin ortalama Vickers sertlikleri (HV) 
görülmektedir. 

Bununla birlikte; Çizelge 3.4’te benzer prosedürlerle 
hazırlanmış, Zn katkılı BaTiO3 çözeltisi katkılanarak 
hazırlanmış epoksi reçine7Zn katkılı BaTiO3 
malzemenin sertlik verileri görülmektedir. 

Kürleme işlemi sonrasında elde edilen sol-jel/epoksi 
kompozit malzemelerin mikroyapıları aşağıdaki gibi 
tespit edilmiştir.  

 

Şekil 3.1. Sr0,5La0,5YZr2O7 katkılı epoksi/sol-jel 

kompozit malzemenin mikroyapı görüntüsü (10x). 

 

Şekil 3.2. BaZrO2 katkılı epoksi/sol-jel kompozit 

malzemenin mikroyapı görüntüsü (10x). 

 

Şekil 3.3. Mn katkılı BaTiO3 katkılı epoksi/sol-jel 

kompozit malzeme mikroyapı görüntüsü (10x). 
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4. Sonuçlar 

Çizelge 3.1.’de görüldüğü üzere; Mn katkılı BaTiO3’ler 
için %5’lik katkılama oranında epoksi reçinenin 
sertliğinde bir düşüş mevcut iken, katkı oranı 
arttırıldığında sertliğin artmaya başladığı görülmektedir. 
Mn katkılı BaTiO3’ün epoksi reçineye katkılandığı 
kompozitlerde en yüksek sertlik değeri %15 oranındaki 
katkılamada 12.03 HV olarak ölçülmüştür. Yaklaşık 
olarak %32 oranında bir sertlik artışı gözlenmiştir. 

Çizelge 3.2.’de Sr0,5La0,5YZr2O7 katkısı ile epoksi 
reçinenin sertliğinde meydana gelen değişim 
gösterilmektedir. Çizelge 3.2.’ye göre, %5’lik katkı 
oranında çok yüksek bir sertlik artışı görülürken katkı 
oranı arttıkça sertlikte bir düşüş gözlenmiştir.  

Çizelge 3.3.’de BaZrO2 katkısının sertliğe etkisi 
incelenmiştir. %5’lik katkı oranında epoksinin sertliğinde 
olağan bir artış gözlenmiş ve bu artış katkı miktarıyla 
artmıştır. Toplamda, epoksinin sertliğinde %260’a yakın 
oranda artış olduğu görülmektedir. 

Son olarak Çizelge 3.4.’te Zn katkılı BaTiO3 çözeltisi ile 
katkılanmış epoksi reçinenin sertlik değeri 
görülmektedir. Zn katkılı BaTiO3 miktarındaki artışla 
sertliğin %10’luk katkı ile %30’a kadar arttığı 
görülmektedir. 

Buna göre, genel olarak katkı miktarı arttıkça sertlik 
değerinin arttığı gözlenmiştir. Ancak, Mn katkılı BaTiO3 
takviyesi ile %5’lik katkı oranında sertlikte bir düşüş 
gözlenmiştir. Bununla birlikte, Sr0,5La0,5YZr2O7 katkısı 
%5’lik katkı oranında sertlikte çok yüksek bir artış 

gözlemlenmişken katkı oranındaki artışla sertliğin 
düştüğü gözlenmiştir. 

Solüsyonlar ile katkılanmamış epoksi reçine ve 
sertleştirici karışımının sertleşme süresi yaklaşık 10 
saat iken yapılan katkılamalar ile bu süre 10 dakikaya 
kadar düşmüştür.  

Aynı zamanda, katkılama esnasında ekzotermik bir 
reaksiyon meydana gelerek, solüsyon ve reçine 
karışımının sıcaklığında ciddi bir artışta gözlenmiştir. 

Bunlara ek olarak, bazı solüsyonların hızlı katılaşması 
sırasında gözle görülebilecek kadar büyük miktarda 
gözenek oluşumu gözlenmiştir. Oluşan gözenekler, 
makroskobik boyutta Şekil 2.2. c ve Şekil 2.2. d’de, 
mikroskobik boyurtta ise Şekil 3.2. ile Şekil 3.3.’te 
görülmektedir. 

5. Tartışma 

Bu çalışmaya ek olarak, farklı bileşiklerdeki 
solüsyonların epoksi reçine içine daha farklı oranlarda 
katkılanarak reçinenin sertliğinde meydana getirdiği 
değişimlerin tespit edilmesine yönelik mekanik ve ısıl 
işlem dayanıklıklarının tespitine çalışılacaktır. 
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Özet 
 
NiCr kaplama korozyon ve oksidasyona karşı koruma 
sağlamak amacıyla metalik malzemeler üzerine yaygın 
olarak biriktirilmektedir. Bu çalışmada ticari olarak elde 
edilmiş 316L paslanmaz çelik malzeme üzerine yüksek 
hızlı oksi alev (HVOF) sprey tekniği kullanılarak NiCr 
kaplama üretimi yapılmıştır. Üretilen kaplama ve 
kullanılan altlık malzeme 900 ºC’ de 3, 15 ve 30 saat 
oksidasyon testlerine tabi tutulmuştur. Yapılan 
mikroyapı ve faz analizleri neticesinde NiCr kaplamanın 
yüzeyinde oksidasyon esnasında meydana gelen Cr2O3 
fazının hem kaplama tabakasını hem de altlık 
malzemeyi oksidasyona karşı önemli derecede 
koruduğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: 316L paslanmaz çelik, oksidasyon, 

NiCr, kaplama, HVOF 

 
Abstract 
 
NiCr coating is widely deposited on metallic materials to 
provide protection against corrosion and oxidation. In 
this study, NiCr coating was produced by using high 
velocity oxy flame (HVOF) spray technique on 316L 
stainless steel material obtained commercially. The 
produced coating and the substrate material used were 
subjected to oxidation tests at 900 ºC for 3, 15 and 30 
hours. As a result of microstructure and phase analysis, 
it was determined that Cr2O3 phase which occurs 
during oxidation on the surface of NiCr coating provides 
significant protection to both substrate and coating 
layer against oxidation. 
 
Keywords: 316L stainless stell, oxidation, NiCr, 

coating, HVOF 
 

1. Giriş 
 
Termal sprey kaplamalar endüstriyel birçok 
uygulamada malzemelerin aşınma, korozyon ve 
oksidasyon gibi hasarlara karşı koruma sağlaması 
amacıyla uygulanmaktadır [1]. Birçok kaplama metodu 
içeren termal sprey ailesinde özellikle metalik 
kaplamaların yoğun ve oksitsiz olması arzu 
edilmektedir [2]. Termal sprey ailesinin önemli bir 
yöntemi olan HVOF tekniği ile metalik kaplamaların 
düşük oksit ve porozite içerikli olarak üretilmesi 
mümkün olmaktadır [3]. Yöntemde yüksek hızda 
püskürtülen tozlar altlık üzerine birikerek yoğun ve 
düşük oksitli bir kaplama üretimine olanak 
sağlamaktadır.  
 

Oksidasyon yüksek sıcaklık uygulamalarında 
kaçınılmaz olarak meydana gelen ve ciddi şekilde 
malzemenin yüzeyden itibaren hasar görmesine sebep 
olan bir hasar türüdür [4]. Bu hasardan kaçınmak için 
uygulanan kaplamalarında yine bu hasara karşı az 
hasar görmesi için yüksek yoğunlukta üretilmesi 
gerekmektedir. Çünkü kaplama yapısında bulunacak 
dahili poroziteler kaplamanın daha hızlı oksitlenmesine 
ve seçici olarak oksitlenecek elementlerinde erken 
tükenmesine sebep olmaktadır. Paslanmaz çelikler 
bilindiği gibi yüksek sıcaklıklarda süper alaşım 
malzemeler kadar iyi dayanım sergilememektedir. Bu 
nedenle yüksek sıcaklıklarda süper alaşımlar kadar 
tercih edilmemektedirler [5]. Paslanmaz çeliklerin 
yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı koruma sağlaması 
amacıyla bu çalışma kapsamında HVOF tekniği ile NiCr 
kaplanmıştır. Altlık malzeme olarak kullanılan 316L 
paslanmaz çelik, 3 farklı sürede 900 ºC’ de izotermal 
oksidasyon testlerine maruz bırakılarak, numunelerin 
oksidasyon davranışları incelenmiştir.  
  

2. Materyal ve Metod 
 
Altlık malzeme olarak, 316L paslanmaz çelik malzeme 
ticari olarak temin edilmiştir. Altlık malzeme olarak 
kullanılan paslanmaz çelik malzeme kaplama işlemi 
öncesi kumlama işlemine ve ultrasonik olarak 
temizlemeye tabi tutulmuştur. Altlık malzeme üzerine 
HVOF tekniği ile küresel formda olan (20-53 μm, GTV) 
NiCr (80/20) tozları püskürtülmüştür. Kaplama işlem 
parametreleri Çizelge 1’ de verilmiştir.  
 
Çizelge 1 NiCr kaplama üretiminde kullanılan HVOF 
kaplama parametreleri. 
 

Yanma 
gazları 

Toz 
taşıyıcı 

gaz 

Toz besleme 
gaz akışı 

(slpm) 

Kaplama 
Mesafesi 

(cm) 

CH4, O2 N2 12,5 25 

 
Üretilen kaplamanın porozite değerleri Image J yazılım 
programı kullanılarak tespit edilmiştir. 316L paslanmaz 
çelik malzeme ve NiCr kaplanmış altlık malzeme 
Protherm PLF 130/12 marka kül fırınında 900 °C’ de 
sıcaklıkta 3, 15 ve 30 saat izotermal oksidasyon testine 
tabi tutulmuştur. Oksidasyon testleri öncesi ve sonrası 
kaplama tabakasında meydana gelen fazları tespit 
edebilmek amacıyla XRD (Rigaku, Cu Kα) analizi 
uygulanan numuneler ayrıca taramalı elektron 
mikroskobu (SEM, Tescan, MAIA 3) cihazında 
mikroyapısal olarak incelenmiştir.  
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3. Bulgular 
 
Şekil 1 a’ da kaplama işleminde püskürtülen tozlara ait 
200x büyütmede alınmış SEM görüntüleri 
bulunmaktadır. Tozların morfolojilerinin küresel formda 
olduğu boyutlarınında birbirine yakın olarak yaklaşık 
40-50 μm aralığında oldukları alınan SEM 
görüntüsünden anlaşılmaktadır. Şekil 1 b’ de 316L 
paslanmaz çelik malzeme üzerine NiCr kaplanmış 
numunenin enine kesit SEM görüntüsü bulunmaktadır. 
Kaplamada az miktarda oksit ve porozite içeriğinin 
bulunduğu görülmektedir. Yüzdece kaplamaya ait 

porozite oranı yaklaşık 0.740,18 olarak 
hesaplanmıştır. Porozitelerin özellikle yüzeye yakın 
bölgelerde olduğu görülmektedir. Kaplama kalınlığı ise 
yaklaşık 130 μm olarak ölçülmüştür. Şekil 1 c’ de ise 
NiCr kaplama üst yüzeyinden alınmış XRD analiz 
sonucu verilmiştir. Elde edilen XRD sonucuna göre 
kaplama yapısı γ-Ni ve NiCr fazlarından meydana 
gelmektedir. Yapıda serbest krom bulunmadığı mevcut 
kromların NiCr alaşımı oluşturulduğu anlaşılmaktadır.  
 

 
 
Şekil 1. a) NiCr tozlarına ait, b) HVOF NiCr kaplanmış 
altlık malzemeye ait ve c) NiCr kaplamaya ait XRD 
analiz görüntüleri 
 
Paslanmaz çelik altlık malzemeye ait 900 ºC’ de 3 farklı 
sürede gerçekleştirilmiş oksidasyon testleri sonrası 
alınan SEM görüntüleri Şekil 2’ de verilmiştir. 3 saatlik 
oksidasyon testleri sonrası ince oksit tabakasının yanı 
sıra dahili oksitlenmelerin meydana geldiği 
gözlemlenmiştir. 15 saatlik oksidasyon testi sonrası 
alınan SEM görüntülerinde oksit tabakası belirgin 

şekilde kalınlaşmış, dahili oksitlenme derinliği ise 
ilerlemiştir. 30 saatlik oksidasyon sonrası ise en kalın 
oksit tabaka kalınlığı elde edilmiştir. Kaplama 
tabakasında meydana gelen çatlakların termal 
genleşme uyumsuzluğu kaynaklı olduğu 
düşünülmektedir. 

 
 
Şekil 2. 316L paslanmaz çelik malzemeye ait 900 ºC’ 
de; a) 3 saat, b) 15 saat ve c) 30 saat izotermal 
oksidasyon sonrası alınan enine kesit SEM görüntüleri 
 
Şekil 3’ te 900 ºC’ de 30 saat izotermal oksidasyon 
sonrası alınan elementel haritalama görüntüsü 
bulunmaktadır. Elementel çakışmalar üst kısımda demir 
oksitlerin meydana geldiğini ve bu tabakanın hemen 
altında ise NiO, Cr2O3 ve Ni-Cr-O’ dan meydana gelen 
spinel fazların oluşmuş olabileceğini göstermektedir. 
Oksit tabakasının altındaki bölgede ise krom ve nikelce 
fakirleşmelerin meydana geldiği görülmektedir.  
 

 
 
Şekil 3. 316L paslanmaz çelik malzemeye ait 900 ºC’ 
de 30 saat izotermal oksidasyon sonrası alınan enine 
kesit SEM elementel haritalama görüntüsü 
 
Şekil 4’ te 900 ºC’ de 3, 15 ve 30 saat oksidasyona 
maruz bırakılmış NiCr kaplamaya ait enine kesit SEM 
görüntüleri bulunmaktadır. Zamana bağlı olarak oksit 
tabakasında kalınlaşmanın meydana geldiği 
görülmektedir. Oksit tabakası homojen kalınlıkta 
büyüme göstermiş, 15 ve 30 saatlik sürelerde ise 
nerdeyse eş kalınlıkta bir büyüme olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu da paraboliğe yakın bir oksit 
büyümesinin olduğu göstermektedir.  
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Şekil 4. NiCr kaplamalı numuneye ait 900 ºC’ de a) 3 
saat, b) 15 saat ve c) 30 saat izotermal oksidasyon 
sonrası alınan enine kesit SEM görüntüsü 
 
Şekil 5’ te 900 ºC’ de 30 saat oksidasyon sonrası 
arayüzey ve kaplama yüzeylerinden alınan elementel 
haritalama görüntüsü bulunmaktadır. Elde edilen 
görüntüler oksit tabakasının baskın olarak Cr2O3’ ten 
meydana geldiğini gösterirken, altlık ve kaplama 
arayüzeyinde de benzer şekilde Cr2O3 tabakasının 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Arayüzeyde kaplama 
üretimi esnasındaki birleşimden kaynaklı mevcut 
boşluklar ve yeni bir arayüzey oluşumu burada 
oksitlenmeye sebep olduğu düşünülmektedir.  

 

 
Şekil 5. NiCr kaplamalı numuneye ait 900 ºC’ de 30 
saat izotermal oksidasyon sonrası alınan enine kesit 
SEM elementel haritalama görüntüsü 
 
Şekil 6’ da 900 ºC’ de 30 saat izotermal oksidasyon 
sonrası alınan XRD paterni bulunmaktadır. XRD analizi 
neticesinde oluşan oksitlerin baskın olarak Cr2O3’ ten 
meydana geldiği, bunun yanında bir miktar NiCr2O4 
spinel fazının meydana geldiği görülmektedir. Oluşan 
bu spinel fazın oksidasyonun ilk evrelerinden kalmış 
olabileceği düşünülmektedir [6].  

 

 

Şekil 6. NiCr kaplamalı numuneye ait 900 ºC’ 30 saat 
izotermal oksidasyon sonrası alınan XRD paterni 
 
Sonuç olarak yapılan oksidasyon testleri neticesinde 
NiCr kaplamanın sağladığı koruyucu Cr2O3 tabakası 
oksidasyonun ilerlemesinde bariyer vazifesi göstererek 
altlığın başarılı şekilde korunmasını sağlarken altlık 
malzemenin kaplamasız olması durumunda mevcut 
sıcaklıklarda oksidasyondan ciddi derece de 
etkileneceği anlaşılmıştır. 
 

4. Sonuçlar 
 
316L paslanma çelik altlık malzeme ve HVOF tekniği ile 
NiCr kaplanmış altlık malzemelerin mikroyapısal ve 
oksidasyon özellikleri başarılı şekilde incelenmiştir. 
Elde edilen bulgular aşağıdaki sıralanmıştır; 
 

1. HVOF tekniği ile NiCr kaplama başarılı şekilde 
imal edilmiştir.  

2. Paslanmaz çelik malzeme oksidasyondan 
şiddetli şekilde etkilenmiştir ve kaplamaya 
nazaran oldukça kalın oksit tabakaları 
meydana gelmiştir. 

3. NiCr kaplama oksidasyon esnasında meydana 
getirdiği Cr2O3 fazı sayesinde oksidasyondan 
çok az etkilenmiş ve altlık malzemeye başarılı 
bir koruma sağlamıştır. 

 

Kaynaklar 
 
[1] J. Rodríguez, A. Martín, R. Fernández, and J. 

E. Fernández, “An experimental study of the 
wear performance of NiCrBSi thermal spray 
coatings,” Wear, vol. 255, no. 7–12, pp. 950–

955, Aug. 2003. 
[2] H. Herman, S. Sampath, and R. McCune, 

“Thermal spray: Current status and future 
trends,” MRS Bull., vol. 25, no. 7, pp. 17–25, 

Jul. 2000. 
[3] B. Wielage et al., “Development and trends in 

HVOF spraying technology,” Surf. Coatings 
Technol., vol. 201, no. 5, pp. 2032–2037, Oct. 

2006. 
[4] N. P. Padture, M. Gell, and E. H. Jordan, 

“Thermal barrier coatings for gas-turbine 
engine applications,” Science, vol. 296, no. 
5566. American Association for the 
Advancement of Science, pp. 280–284, 12-Apr-
2002. 

[5] Y. Behnamian et al., “A comparative study of 
oxide scales grown on stainless steel and 
nickel-based superalloys in ultra-high 
temperature supercritical water at 800 °C,” 
Corros. Sci., vol. 106, pp. 188–207, May 2016. 

[6] K. M. Doleker, Y. Ozgurluk, A. S. Parlakyigit, D. 
Ozkan, T. Gulmez, and A. C. Karaoglanli, 
“Oxidation Behavior of NiCr/YSZ Thermal 
Barrier Coatings (TBCs),” Open Chem., vol. 16, 
no. 1, pp. 876–881, Sep. 2018. 

 
 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

997



SYNTHESIS OF RESPONSIVE POLYMERIC NANOPARTICLES AND 

GLUCOSE/FRUCTOSE RELEASE APPLICATIONS 

 
 

Zeynep ÇETİNKAYA 
a
, Şeküre YILDIRIM 

b
, and Hasan AKYILDIZ 

c
 

a 
Konya Technical University, Konya, Turkey, E-mail: zcetinkaya@ktun.edu.tr

 a
,  

sekure.yildirim50@gmail.com 
b
, hakyildiz@ktun.edu.tr 

c 
 

 

Abstract
 

There has been a great interest on responsive 
polymeric micelles over the last decade. Such 
structures are commonly named as smart materials 
which have stimuli-responsive nature. In general, smart 
materials show quick responses when there is a 
change in environmental factors such as temperature, 
pH, reduction capability, magnetic field and near IR. 
Smart nanomaterials have great potential for targeted 
drug delivery systems. Guest molecules such as 
anticancer drugs, specific proteins, DNA or a gene of 
interest can be loaded into smart nanomaterials and 
transferred to the targeted tissue. The guest molecules 
are then released by controlling the environmental 
factors stated above.  

Glucose, the metabolic sugar molecule, sensitive 
nanomaterials are a class of smart nanomaterials. In 
this study, we plan to develop glucose sensitive 
nanomaterials by using boronic acid-cis diol containing 
crosslinker. Addition of glucose would attach to 
crosslinker which results in decomposition of network 
structure. It is expected that by the decomposition of 
network structure, dye or macro dye molecules which 
were previously loaded to nanomaterials will be 
released to environment depending on the 
concentration of glucose. Dye or macro dye release will 
be monitored by UV-Vis spectrophotometry. It will be 
shown that the nanomaterial is glucose sensitive if the 
increase in concentration of glucose would result in 
increase in dye content released by nanomaterials. In 
case of getting the predicted results, this study might 
open a window for self-regulated insulin release for 
diabetics.  

 
Keywords: Smart polymers, glucose, controlled drug 

delivery, stimuli responsive nanomaterials. 
 

1. Introduction 
 
Scientists have focused on stimuli responsive polymers 
in the last decade due to unique properties of these 
materials. Stimuli responsive polymers show quick 
responses when there is a change in environmental 
factors such as temperature [1], pH [2], reduction 
capability [3,4], magnetic field and near IR. Therefore, 
these polymers are often called smart polymers. Smart 
nanomaterials have great potential for targeted drug 
delivery systems. Smart polymeric structures are 
superior to the classical ones. Also, making this 
definition to smart polymeric system is caused by the 

reaction to external warnings such as aforementioned 
above (reduction [4], temperature of polymeric structure 
[5,6], pH [7,8], magnetic field [9,10], light [11, 12], ionic 
tension [13], enzymes [14,15]).  
 
With the external stimulation effect in the conformation 
of the polymer such as shrinkage/enlargement, 
shrinkage/ growth in the pore size, deformation of the 
polymeric structure and etc. changes occur. Fig. 1 
shows the temperature, and Fig. 2 is an example of the 
pH-sensitive polymeric structures under the external 
effect. Besides, Fig. 3 shows the nanoparticle release 
mechanism that is sensitive to both temperature and 
redox effects. 
 
Guest molecules such as drugs, specific proteins, DNA 
or a gene of interest can be loaded into smart polymeric 
material and transferred to the targeted tissue. Then, by 
changing the environmental factor, the cargo loaded in 
the smart polymer is released. The release dose is 
controlled by adjusting the external stimuli. In our 
recent study, dual release of a dye and a macro 
molecule were released consecutively depending on 
temperature effect and dithiothreitol [4].  
 
Diol sensitive nanomaterials are also a class of smart 
polymers [16]. Most diols sensitive nanomaterials are 
based on reversible boronate ester formation between 
a boronic acid and preferably cis-1,2 or cis-1,3 diols of 
sugar molecules [17]. The interaction is in response to 
pH and exhibits competing diols [18]. Catechols are 
favorable reactants with their electron donating 
aromatic character and planner structure in such 
interaction [19].   
 

 
Figure 1. Temperature dependent volumetric change of 
core poly (N-butylmethacrylate) and shell poly (N-
isopropylacrylamide) polymers in aqueous medium 
[20]. 
 
Most of the time, when the external stimulus is 
removed, the polymer returns to its original state, and 
thus reversible turn-off nanomaterials can be obtained 
[21]. It allows the development of a controlled drug 
delivery system, particularly due to the transport of 
active pharmaceutical molecules and the control of 
external stimuli. In this respect, interest in controlled 
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drug delivery systems has increased in the last 10 
years. 

 
Figure 2. Conformation change of pH sensitive 
polymers in different pH environments [22]. 
 

 
Figure 3. Dual release nanoparticle release mechanism 
sensitive to temperature and reduction effects [4]. 
 

In the literature, similar studies were frequently used on 
glucose sensitive release systems which are biological 
sugar molecules [23]. Diabetes is the leading need for 
glucose sensitive systems. Diabetes is the level of 
glucose concentration in metabolism (2 mg/ml) above 
the normal level (0.7-1 mg/ml). Diabetes patients 
should regularly monitor the glucose level in 
metabolism. Because of this need, scientists have 
developed glucose nano bio-sensors [24]. There are 
also studies on drug delivery systems based on the 
triggering of molecules such as glucose or fructose, 
biological molecules [25]. One of the main methods 
used in the development of glucose-sensitive smart 
polymeric carrier molecules as glucose nano bio-
sensors and drug delivery systems. It was developed 
for the follow-up of diabetes and were based on the 
formation of metabolic sugar molecules (glucose, 
fructose) boranate ester with boronic acid [26]. Fig. 4 
shows the mechanism of sugar interaction with boronic 
acid. 
 

 
Figure 4. Sugar molecule interaction with boronic acid 

 
The high surface-to-volume ratio of nanostructured 
polymeric structures [27] has enabled scientists to 
concentrate on the production of nano bio-materials as 
a drug delivery system triggered by glucose nano bio-
sensors and sugar molecules [28]. Besides, the 
interaction mechanism of diol with boronic acid is 
investigated in detail in the study of reversible boronate 
ester equilibrium constants of sugar molecules such as 
glucose, fructose and various catechol molecules in 
[29]. 

In our previous study, was developed temperature and 
redox sensitive smart polymeric nanoparticles and 
demonstrated that they could be used as a dual drug 
delivery system [4]. In another study, was developed 
nanoparticle as a glucose/fructose nano bio-sensor 
[30]. 
 
Within this study; it is mainly aimed to synthesize smart 
polymeric nanostructures induced by glucose or 
fructose molecules. Whether the nanostructures can be 
used as a drug delivery system or not will be detected 
and followed by dye/macrophoto release to be used as 
a model drug. 
 
In the addition of these, different from literature, firstly, 
the cross-linker containing boronate ester bond will be 
synthesized. Following the synthesis of the cross-
linking molecule, the polymerization reaction to be 
made with the polyethylene glycol methylether 
methacrylate (PEGMA) monomer will be used to 
produce the crosslinker. The formation of the network 
will be ensured by the cross-linking of the polymer 
chains. It is known from the literature that the resulting 
network, the monomer to be used, the total monomer 
concentration, the cross-linker concentration, the 
solvent forming the solvent medium can be obtained in 
the form of gel, nano-gel, particle or nanoparticle 
depending on the mixing ratio. 
 
The aim of the study is to synthesize polymer uphold as 
much dye as possible, high surface area and nano-size 
network. 
 

2. Experimental 

4-vinylphenyl boronic acid (%97), polyethylene glycol 
methyl ether methacrylate (Mw:300, PEGMA, %97), 
phosphate buffered saline (PBS) and Rhodamine B (as 
a dye source) were obtained Alfa Aesar, 4-allylcatechol 
(%95), NaOH (%97), toluene (%99,8), crosslinker 
(CRX-3, %95),  2,2’-azobis [2-methylpropinamide] 
dihydrochloride (AMPDH, %97) and acetone (%99,8) 
were obtained Sigma-Aldrich. All reagents were used 
as received. The water used in the experiments was 
taken from Millipore deionized water system with 

resistivity of 18.2 m .  

2.1. Synthesis of boronate ester bridge containing 
crosslinker  
 

In the synthesis of crosslinker, 4-allylcathechol and 
vinyl phenyl boronic acid are combined according to 
protocol described in Pasa’s study [31]. The synthesis 
reaction is shown in Figure 5.  
 
To synthesize the cis-diol structured cross-linker with 
boronic acid, 1 mmol (0.150 g) 4-allylcatechol and 1 
mmol (0.147 g) 4-vinylphenyl boronic acid in a 50 mL 
glass reaction flask were dissolved in 10 mL of toluene, 
discharging an amount of NaOH into the medium. A 
reflux system was set up at a speed of 450 rpm and 
was preheated temperature of 110 °C and the reaction 
was continued at 72 hours. Initially the mixture was 
colorless and homogenous and the final mixture was 
brown and heterogeneous over time. Brown 
suspension was obtained in the following stages of the 
reaction. The NaOH fragment was removed and brown 
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suspension solution was dried in vacuum oven at 75 
ºC. For the  characterization, the first H-NMR spectrum 
and the FT-IR spectrum were taken.

 

 
Figure 5. Synthesis of boronate ester bridge containing 
crosslinker (CRX-3). 

2.2. Synthesis of PEGMA (poly(ethylene glycol) 
methyl ether methacrylate) nanoparticles (NPs) by 
using boronate ester bridge containing crosslinker  

PEGMA (Mw=300) and CRX-3 were polymerized via 
emulsion polymerization according scheme shown in 
Fig. 6. For the synthesis of the boronic acid-based 
polymer particle in a 50 mL flask; 0.013 g of 4-
allylcatechol with 300 µL of PEGMA (MW=300) was 
dissolved in 30 mL acetone-water mixture (1 mL/29 
mL). Nitrogen gas was passed through the mixture for 
30 min. to remove dissolved oxygen in the flask. To 
initiate the polymerization, the free radical initiator 
AMPDH (1.11 mM) was added into the medium. The 
flask was placed in a water bath at 70 ºC onto the 
magnetic stirrer and the reaction was started at 400 
rpm. The reaction was finished after 3 h and then 
cooled. The final suspension was turned into the pale 
orange  and was centrifuged at 7000 rpm for 10 min. 
After the centrifuge, nanoparticles were deposited on 
the bottom of the centrifuge tube and  it was separated 
from the solvent and washed 3 times with ultra-pure 
water. In this process, unreacted monomers and 
reactants were removed. Then, the nanoparticles were 
suspended in 30 mL of PBS (Phosphate buffered 
saline). 

2.3. Dye release application with PEGMA NPs  
 

In addition to the reactants, at the beginning of the 
polymeric particle was synthesized by the boronic acid 
cis- diol structure cross-linker, as the dye known 
Rhodamine B was added to 1 mg.  
 
The reaction started homogeneously and a pink color 
suspension was formed after 3 h. The suspension was 
centrifuged at 7000 rpm for 10 min. The nanoparticles 
were deposited on the bottom of the centrifuge tube 
and separated from the solvent and washed 3 times 
with PBS. 
 
The washing process was carried out to remove dye 
molecules not encapsulated in the polymer.The final 
particles were dispersed in 30 mL of PBS. The dye-
charged polymeric particles were distributed in 30 mL 
of PBS and were separated into 3 separate 10 mL 
vials. In first vial  fructose was added to 10 mg,  for 
second vial 10 mg glucose was added and for third vial 
was not added anything. It is allowed to stand on a 
magnetic stirrer set to 37 ºC. Measurements were taken 
the UV-Vis spectrophotometer for 30 min., 1 h, 2 h, 4 h, 
6 h, 12 h, 18 h, 24 h and 48 h.  

Figure 6. Polymerization scheme of PEGMA NPs. 
 

3. Result and Discussions 
 
The formation of boronate ester bond was confirmed 
with the NMR spectral change as shown in Fig. 7. The 
signal at 8.72 ppm for –OH hydrogen in the catechol 
decreases down. Additionally, -H signal of B-OH at 8.06 
ppm in vinyl phenyl boronic acid boronic decreases 
down. The integration data given in Fig. 7 shows over 
90% efficiency of this reaction. 
 
The conversion from boronic acid to boronate ester was 
confirmed by FT-IR spectral change as shown in Fig. 8. 
Same FT-IR changes were reported in the literature 
[30]. 4-vinylphenyl boronic acid molecule shown in Fig. 
8a gives peak at 991-908 cm

-1
. Also seen in Fig 8b, in 

CRX-3, these peaks disappeared and new peaks were 
observed at 1232 cm

-1
 and 662 cm

-1
. These data were 

consistent with the literature data and were proved that 
boronate ester was formed. Boronic acid in the 
conversion of boronate ester in the orange zone was 
seen the disappearance of the peak in the range of the 
900-1000 cm

-1
. On the other hand it can be seen from 

the Fig. 8c, two new peaks (blue region) were come to 
exist in the range of 1200-1250 cm

-1
 and 650-700 cm

-1
.  

The particle size obtained from SEM image (180 nm) is 
lower than the average hydrodynamic diameter of 
nanoparticles measured by DLS studies (188.4 nm) 
because of the contribution from the diffuse layer of 
particles by hydration in aqueous medium.  

Rhodamine B was used as model drug. Rhodamine B 
has a characteristic UV-Vis absorbance at 554 nm. 
Rhodamine B was injected to polymerization medium in 
order to obtain dye loaded NPs. Dye release 
performance of Rhodamine B loaded NPs were 
monitored at PBS, PBS + glucose and PBS + fructose 
as shown in Fig. 9.  The results were showed in Figure 
9, after 48 h the nanoparticles released more fructose 
than glucose.  

Figure 7. NMR spectra of 4-allylpyrocatechol,4-
vinylphenyl boronic acid and CRX-3. 
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Release with glucose and sugar free medium were 
observed the almost same results.The reason for that, 
it was showed in Figure 11, glucose molecules are 
crosslinked between two boronic acids in the presence 
of more than one boronic acid. Boronic acid has 
affinities to form boronate ester with  preferably cis-1, 2 
diols as discussed in the introduction. 

NPs were  ex-pected to degrade boronate ester 
structure in the presence of  the sugar molecule. 
However, this degradation was not fully realized in the 
presence of glucose. All this results conducted by 
literature [32]. For this reason, it was measured that in 
the presence of fructose the release was higher than 
the others. 
 
The time dependence of dye release from NPs are 
shown in Fig 10. As shown in the graph, Rhodamine B 
dye encapsulated into the NPs and was released from 
the NPs by adding glucose or fructose due to the 
decomposition of the CRX-3 by the sugar molecules. 
But, differently  from the glucose releasing, fructose   
was released  39% (Fig. 10c). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 9. Rhodamine B release from NPs at PBS, PBS 
+ glucose and PBS + fructose in 2 h. The concentration 
of glucose/fructose is 10 mg/mL. 
 

4. Conclusions 

This study based on the synthesis of a polymeric 
material which is sensitive to glucose/fructose 
molecules and determination of this sensitivity. 

 
 

Figure 8. FI-IR spectra of 4-vinylphenyl boronic acid and CRX-3. 
 

 
Figure 10. a) Time dependence of dye release by fructose in 50 h b) Increase in absorbance of dye by fructose c) 
Without sugar of dye release within time. 
 
By reacting 4-vinyl phenyl boronic acid with 4-
allylcatechol chemicals, a cross-linker with boronic acid 
cis-diol was synthesized.Cross-linker was determined 
by H-NMR device and FT-IR and named with CRX-3. 
CRX-3 was response to sugar molecules. During the 
production of the polymeric material, the release of the 
dye molecule in the presence of the sugar molecule 
was monitored by UV-Vis spectrophotometer (554 nm). 

In this study, NPs was synthesized and characterized 
by DLS (188.8 nm) and proved with SEM (180 nm). 

Besides, NPs were tested with sugar source by glucose 
and fructose.  It can be concluded that these NPs were 
released more fructose than glucose. Fructose 
releasing was measured 39%. All results were showed, 
it can be developed in consecutive studies and 
promises auto-matic insulin-sensitive insulin delivery for 
diabetics. 
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Figure 11. Aggregation of glucose with boronic acid 
[32]. 

 

5. References  

[1] Li, C.H. and Liu, S.Y., Responsive nanogel-based 
dual fluorescent sensors for temperature and Hg

2+
 ions 

with enhanced detection sensitivity, J. Mater. Chem. 20, 
10716-10723,2010. 
[2] L.J. Shi, S. Khondee, T. H. Linz and C. Berkland 
Poly(N-vinylformamide) nanogels capable of pH-
sensitive protein release, Macromolecules 41, 6546-54, 
2008. 
[3] Hyukjin L., Hyejung M., Soohyeon L., Yu-Kyoung O., 
Tae G. P., Target-specific intracellular delivery of 
siRNA using degradable hyaluronic acid nanogels, 
Journal of Controlled Release,119, Issue 2, 245-252, 
2007. 
[4] Ulaşan M., Yavuz E., Bağriaçık E. Ü., Çengeloğlu 
Y., Yavuz M. S., J. Biomed. Mater. Res. Part A 103, 
243-251,2015. 
[5] Wadajkar, A. S., Bhavsar, Z., Ko, C. Y., Koppolu, B., 
Cui, B. W., Tang, L. and Nguyen, K. T., Multifunctional 
particles for melanoma-targeted drug delivery, Acta 
Biomater., 8, 2996-3004, 2012. 
[6] Zhang, J., Chen, H., Xu, L. and Gu, Y., The targeted 
behavior of thermally responsive nanohydrogel 
evaluated by NIR system in mouse model, J. Control 
Release, 131 (1), 34-40, 2008. 
[7]Kamba, A. S., Ismail, M., Ibrahim, T. A. T. and 
Zakaria, Z. A. B., “A pH-Sensitive, Biobased Calcium 
Carbonate Aragonite Nanocrystal as a Novel 
Anticancer Delivery System”, BioMed Research 
International, 2013. 
[8] Tan, L., Xu, X., Song, J., Luo, F. and Qian, Z., 2013, 
Synthesis, Characterization, and Acute Oral Toxicity 
Evaluation of pH-Sensitive Hydrogel Based on MPEG, 
Poly( -caprolactone), and Itaconic Acid, BioMed 

Research International, 2013.  
[9] Baeza, A., Guisasola, E., Ruiz-Hernández, E. and 
Vallet-Regí, M., Magnetically triggered multidrug 
release by hybrid mesoporous silica nanoparticles, 
Chem. Mater., 24, 517-524, 2012. 
[10] Kirchberg, S., Rudolph, M., Ziegmann, G. and 
Peuker, U. A., Nanocomposites Based on Technical 
Polymers and Sterically Functionalized Soft Magnetic 

Magnetite Nanoparticles: Synthesis, Processing, and 
Characterization, J of Nanomaterials, 2012.  
[11] Hribar, K. C., Lee, M. H., Lee, D. and Burdick, J. 
A., Enhanced release of small molecules from near-
infrared light responsive polymer–nanorod composites, 
ACS Nano, 5, 2948-2956, 2011. 
[12] Bedard, M., DeGeest, B., Skirtach, A., Mohwald, H. 
and Sukhorukov, G., Polymeric microcapsules with light 
responsive properties for encapsulation and release, 
Adv. Colloid Interface Sci., 158, 2-14, 2010.  
[13] Tan, B. H., Tam, K. C., Lam, Y. C. and Tan, C. B., 
Microstructure and rheology of stimuliresponsive 
nanocolloidal systems effect of ionic strength, 
Langmuir, 20, 11380-11386, 2004. 
[14] Oh, J. K., Siegwart, D. J. and Matyjaszewski, K., 
Synthesis and biodegradation of nanogels as delivery 
carriers for carbohydrate drugs, Biomacromolecules, 8, 
3326-3331, 2007. 
[15] Groll, J., Singh, S., Albrecht, K., Moeller, M., 
Biocompatible and degradable nanogels via oxidation 
reactions of synthetic thiomers in inverse miniemulsion, 
J. Polym. Sci. Polym. Chem., 47, 5543-5549, 2009. 
[16]Urban M.W., Handbook of Stimuli-Responsive 
Materials, ePDF: 978-3-527-63374-6 (Chapter 2.2.1.3.), 
2011. 
[17] Striegler S., Selective carbohydrate recognition by 
synthetic receptors in aqueous solution, Curr. Org. 
Chem.,7(1),82-102,2003. 
[18] Springsteen G., Wang B.A., Detailed examination 
of boronic acid-diol complexation, Tetrahedron 58, 
5291-5300,2002. 
[19] Y. J. Huang, Y. B. Jiang, J. S. Fossey, T. D. 
James, F. Marken, Assembly of N-hexadecyl-
pyridinium- 4-boronic acid hexafluorophosphate 
monolayer films with catechol sensing selectivity. J. 
Mater. Chem. 20:8305–8310, 2010. 
[20] Daoji Gan and L. Andrew Lyon, Tunable Swelling 
Kinetics in Core−Shell Hydrogel Nanoparticles, J. Am. 

Chem. Soc.,123, 7511-7517, 2007. 
[21] Kim, S. W., Squeezing hydrogels for controlled oral 
drug delivery, J. Control Release, 48, 141–148, 1997. 

[22] Bartil T., Bounekhel M., Cedric C., Jeerome R., 

Swelling behavior and release properties of pH-
sensitive hydrogels based on methacrylic derivatives, 
Acta Pharm. 2007, 57(3), 301-314, 2007. 
[23]Tamer, U., Gundogdu, Y., Boyaci, I. H. and 
Pekmez, K., Synthesis of magnetic core–shell Fe3O4–
Au nanoparticle for biomolecule immobilization and 
detection, J Nanopart Res., 12, 1187-1196, 2010. 
[24]Cannizzo, C., Sonia, A. G., Larpent, C., Boronic 
acid-functionalized nanoparticles: synthesis by 
microemulsion polymerization and application as a re-
usable optical nanosensor for carbohydrates, Polymer, 
46, 1269-1279, 2005. 
[25] Xue, F., Duan, T., Huang, S., Wang, Q., Xue, M. 
and Meng, Z., 2013, A Covalently Imprinted Photonic 
Crystal for Glucose Sensing, J of Nanoaterials, vol. 
2013, Article ID 530701.  
[26] Smith M.K. and Northrop B.H., Vibrational 
Properties of Boroxine Anhydride and Boronate Ester 
Materials: Model Systems for the Diagnostic 
Characterization of Covalent Organic Frameworks, 
Chem. Mater. 26, 3781-3795, 2014.  
[27] Mocanu, G., Nichifor, M., Mihai, D., Oproiu, L. C., 
Bioactive cotton fabrics containing chitosan and 
biologically active substances extracted from plants, 
Materials Science and Engineering C, 33, 72-77, 2013. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1002

https://www.researchgate.net/publication/publication/297883698_Handbook_of_Stimuli-Responsive_Materials?_sg%5B0%5D=LKlS59zsLltbcWPGwhfTJJbwbg-iDEhktlVFlGy2rHpuRZ_gnmzLI-UCNUJRwjsoiqp1dGDcNdj9bpo.laO_FtZVwLCG1qwHh5mdA4eweG6O0SS-8MHFhYxUaQWVaBC2R3dKXlfqOykKmn3TbAfraw5PIMoSkCXEfIpe8w&_sg%5B1%5D=IUwZqGHk73WfzUB4HvWAcke8287mwNefdpTkuBGiIr6zyHkb7mh8HN-M88KIbnUjL6i7Dgcz6IOisuDbbBDoSAyObfc.laO_FtZVwLCG1qwHh5mdA4eweG6O0SS-8MHFhYxUaQWVaBC2R3dKXlfqOykKmn3TbAfraw5PIMoSkCXEfIpe8w&_sg%5B2%5D=9W5KcMnAiKdF3AJUpDxsaNgeVtBpTnPLrm3YlNy9FkUtcO8Li48sUWWtbzKwTZ_H42SeQRsohp7LPQ.laO_FtZVwLCG1qwHh5mdA4eweG6O0SS-8MHFhYxUaQWVaBC2R3dKXlfqOykKmn3TbAfraw5PIMoSkCXEfIpe8w
https://www.researchgate.net/publication/publication/297883698_Handbook_of_Stimuli-Responsive_Materials?_sg%5B0%5D=LKlS59zsLltbcWPGwhfTJJbwbg-iDEhktlVFlGy2rHpuRZ_gnmzLI-UCNUJRwjsoiqp1dGDcNdj9bpo.laO_FtZVwLCG1qwHh5mdA4eweG6O0SS-8MHFhYxUaQWVaBC2R3dKXlfqOykKmn3TbAfraw5PIMoSkCXEfIpe8w&_sg%5B1%5D=IUwZqGHk73WfzUB4HvWAcke8287mwNefdpTkuBGiIr6zyHkb7mh8HN-M88KIbnUjL6i7Dgcz6IOisuDbbBDoSAyObfc.laO_FtZVwLCG1qwHh5mdA4eweG6O0SS-8MHFhYxUaQWVaBC2R3dKXlfqOykKmn3TbAfraw5PIMoSkCXEfIpe8w&_sg%5B2%5D=9W5KcMnAiKdF3AJUpDxsaNgeVtBpTnPLrm3YlNy9FkUtcO8Li48sUWWtbzKwTZ_H42SeQRsohp7LPQ.laO_FtZVwLCG1qwHh5mdA4eweG6O0SS-8MHFhYxUaQWVaBC2R3dKXlfqOykKmn3TbAfraw5PIMoSkCXEfIpe8w
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bartil%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17878110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bounekhel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17878110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cedric%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17878110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeerome%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17878110
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17878110


 

[28] Li, Y., Xiao, W., Xiao, K., Berti, L., Luo, J., Tseng, 
H. P., Fung, G. and Lam, K. S., Well-Defined, 
Reversible Boronate Crosslinked Nanocarriers for 
Targeted Drug Delivery in Response to Acidic pH 
Values and cis-Diols, Angew. Chem. Int. Ed., 51, 2864-
2869, 2012. 
[29] Springsteen, G., Wang, B., Alizarin Red S. as a 
general optical reporter for studying the binding of 
boronic acids with carbohydrates. Chem. Commun., 17, 
1608-1609,2001.  
[30] Şakalak, H., Ulaşan, M., Yavuz, E., Camli, S. T., 
Yavuz, M. S., One-pot synthesis of biocompatible 
boronic acid functionalized nanoparticles at sub-100 nm 
scale for glucose sensing, J. of Nanoparticle Research, 
2014. 
[31] Pasa, S. PhD Thesis, Dicle University, Diyarbakır, 
2014. 
[32] Wu, X., Chen, X. X., Zhang, M., Li, Z., Gale, P. A. 
ve Jiang, Y. B., Self-assembly of a "double dynamic 
covalent" amphiphile featuring a glucose-responsive 
imine bond, Chem Commun (Camb), 52 (43), 6981-
6984, 2016. 
 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1003



EFFECT OF ADDITION OF AlTi5B1 AND Al3B GRAIN REFINERS ON CASTING 
QUALITY AND MECHANICAL PROPERTIES IN A380 ALLOY 

 

AlTi5B1 VE Al3B İLAVESİNİN A380 ALAŞIMINDA DÖKÜM KALİTESİ VE 
MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
Ayberk UZER 

a
, Ali ENGİN 

a
, Muhammed Raşit ERYILMAZ 

b
, Muhammet ULUDAĞ 

a 

a 
Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, Türkiye, ayberk.uzerbtu@gmail.com, enginali119@gmail.com, 

dr.uludagm@gmail.com 
b 

Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Tic. A.Ş, Bursa, Türkiye, Rasit.Eryilmaz@kirpart.com.tr 
 

 

Özet 
 

Alüminyum ve alaşımları bünyesinde sahip olduğu 

karakteristik özellikleri iyi dökülebilirlik, kolay işlenebilirlik, 

düşük yoğunluk ve yüksek korozyon direnci gibi üstün 

özellikleri bu alaşımlara birçok alanda geniş kullanım alanı 

sağlamaktadır. Ayrıca, alüminyum alaşımlarının sahip 

olduğu özellikler çeşitli iyileştirme ve modifikasyon işlemleri 

ile geliştirilebilmektedir. Bu çalışmada; 0 ve 20 ppm 

mertebelerinde AlTi5B1 ve Al3B1 ilave edilerek A380 

alaşımında döküm kalitesi, mikroyapı, ve mekanik 

özelliklerdeki farklılıklar üzerine etkileri detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Mekanik testler için 13 mm çapında ve 150 

mm uzunluğunda silindirik numune üretebilecek dikey kalıp 

kullanılmıştır. Ayrıca sertlik değerleri brinell cinsinden 

ölçülmüştür. Döküm kalitesi belirlenmesinde azaltılmış 

basınç test yöntemi kullanılarak bifilm indeks değerleri 

ölçülmüştür. Ayrıca, çekme test numunelerine ısıl işlem 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, ilave edilen 

AlTi5B1 ve Al3B1 miktarına ve cinsine bağlı olarak mekanik 

özelliklerin nasıl değiştiği araştırılmıştır. Ek olarak, yine 

ilave miktarına bağlı olarak döküm kalitesi ile sertlik ve 

mekanik özellikler arsında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Alüminyum, Brinell Sertlik, Tane 

İnceltici, Isıl İşlem, Mekanik Özellikler 

 

Abstract 
 

Characteristic features in aluminum and alloy products can 

withstand good castability, easy workability, low density and 

high corrosion. In addition, it is possible to improve the 

various properties and improve the modifications in the 

properties of aluminum alloys. This kind; 0 and 20 ppm 

magnitudes in the AlTi5B1 and Al3B1 additional buildings 

in the A380 alloy production quality, microstructure, and 

mechanical properties were made in detail on the differences. 

For mechanical tests, a cylindrical manufacturer of 13 mm 

diameter and 150 mm length can be produced. In addition, 

the hardness was measured in a necell. While determining the 

casting quality, the reduced pressure test method was 

measured in the bifilm index. In addition, tensile test samples 

were heat treated. As a result, it is investigated how the 

mechanical properties change depending on the quantities 

and type of AlTi5B1 and Al3B1 added. In addition, 

depending on the additional quantity, the quality of 

production and the relationship between hardness and 

mechanical properties will be established. 

Keywords: Aluminum, Brinell Hardness, Grain Refinement, 

Heat Treatment, Mechanical Properties 

 

 

 

1. Giriş 
 

Alüminyum, yer kabuğunda en çok bulunan ikinci element 

olması ve yüksek derecede geri dönüşebilme yeteneğine 

sahip bir malzeme olması sayesinde endüstriyel 

uygulamalarda geniş kullanım alanı bulmuştur[1]. Günümüz 

sanayisinde çelikten sonra en çok kullanılan alüminyum ve 

alaşımları hafif olmaları, arttırılabilen mukavemet özellikleri, 

termal ve elektriksel iletkenlikleri gibi özellikleri alüminyum 

ve alaşımlarının önemli bir malzeme konumunda olmasını 

sağlamaktadır. Son dönemlerde enerji tasarrufu için yapılan 

çalışmalar özellikle daha az yakıt harcayan otomobil, tren, 

deniz taşıtları vb. ulaşım araçlarında kullanılan parçaların 

üretiminde alüminyum öncelikli olarak tercih edilen bir 

malzeme olmuştur. Hızla gelişmekte olan otomotiv 

endüstrisinde alüminyum alaşımlarının kullanım alanları her 

geçen yıl artmaktadır. Alüminyum bir otomobilde hareket 

sistemi, motor ve vites donanımları başta olmak üzere pek 

çok uygulamada kullanılmaktadır. Alüminyum ve alaşımları 

çok geniş bir kullanım aralığına sahiptir. Bunun başlıca 

sebebi alüminyumun yoğunluğu ve iyileştirilebilir 

mukavemetidir. Saf alüminyum diğer metallerle 

karşılaştırıldığında daha yumuşak ve sınırlı mukavemete 

sahip bir metaldir ve ticari uygulamalarda nadiren 

kullanılmaktadır [2]. Bu sebeple alüminyum bir veya birden 

çok elementle alaşımlandırılarak kullanılmaktadır [3]. 

 

Alüminyum alaşımları; alüminyum içerisine katılan bakır, 

çinko, silisyum, magnezyum, demir, nikel, titanyum gibi 

elementlerin eklenmesiyle elde edilir [4]. Alüminyum 

alaşımları imal şekillerine göre iki ana başlıkta 

incelenmektedir. Bu başlıklardan biri dövme alaşımları, 

diğeri ise döküm alaşımlarıdır. Bu iki grubun arasındaki en 

büyük fark alaşımın dökülebilme kabiliyetinden ortaya 

çıkmaktadır [2]. 

 

Döküm yöntemi diğer birçok üretim yöntemine göre çok 

daha ekonomik olması, seri üretime imkân vermesi ve hemen 

hemen her boyuttaki malzemelerin üretilmesine imkân 

tanıdığı için tercih edilmektedir [5, 6]. Ancak her alüminyum 

alaşımının dökülebilir özellikte olmaması bu malzemeler için 

kısıtlayıcı bir özellik oluşturmaktadır. Döküm kalitesini 

belirleyen birçok parametre mevcuttur. Bunlar; döküm 

sıcaklığı, ortamı ve hızı, dökümü yapan kişi, kullanılan 

teçhizat, tercih edilen yöntem, uygun yolluk, besleyici ve 

kalıp dizaynı ve dökümü yapılacak malzeme olarak 

sıralanabilmektedir [7, 8]. Temel prensip olarak kalıbın sıvı 

metal tarafından istenilen bir şekilde doldurulması için sıvı 

metalin belli seviyede bir akışkanlığa sahip olması 

gerekmektedir. 

 

Sıvı alüminyum alaşımlarına genellikle ergitme potasında 

katılan tane inceltici master alaşımlar, ergiyik içerisinde katı 

heterojen çekirdeklenme merkezleri oluşturarak yapının daha 

ince taneli olmasında rol oynamaktadır. Genel olarak tane 
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inceltme yapılmış alüminyum dökümlerinde tane inceltme 

yapılmamış olanlara göre daha iyi beslenebilirlik sağlandığı, 

daha gözeneksiz bir yapı oluştuğu, düşük segregasyon 

dağılımı ve daha yüksek çekme dayanımı, uzama değerleri ve 

sızdırmazlık değerleri elde edildiği bilinmektedir [2]. Tane 

İnceltici olarak kabul gören titanyum (Ti) ve bor (B) 

elementleri %0,01 gibi az miktarlarda bile birlikte 

alüminyuma ilave edildiğinde hızlı bir şekilde ve önemli 

derecede tane inceltme etkisi göstermektedir [9]. Tane 

inceltme özellikle döküm parçaların mekanik özelliklerini 

etkilemektedir [4]. Alüminyum döküm alaşımlarında tane 

inceltme işlemi porozite miktarını azaltmakta ve porozite 

boyutunu küçültmektedir [9]. Aynı zamanda besleme 

kabiliyetini iyileştirdiğinden alüminyum alaşımları 

çoğunlukla tane inceltme işlemine tabi tutulmaktadır. 

Bu çalışmada malzeme tane boyutunun nasıl 

iyileştirilebileceği ve bunun döküm kalitesine ve dolayısıyla 

mekanik özelliklere nasıl etki ettiği araştırılmıştır. Sanayi 

odaklı tüm çalışmalarda döküm hatalarını minimize etmek ve 

mekanik özellikleri olabildiğince yüksek bir değerde tutmak 

ortak payda olarak göze çarpmaktadır. Meydana getirilen bu 

çalışma kapsamında sanayide yapılan çalışmalara destek 

vermek ve literatüre katkı sağlamak temel amaç olarak 

sunulabilmektedir. 

 

2. Deneysel Çalışma 
 

Bu çalışma kapsamında kullanılan A380 (EN AC 46000) 

alaşımı Kırpart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Tic. A.Ş, 

firmasından temin edilmiştir. Deneysel çalışmada kullanılan 

alaşımın kimyasal kompozisyonu Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan A380 alaşımının kimyasal 

kompozisyonu 

 

Alaşım Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 

A380 10,12 1,11 2,90 0,271 0,194 1,02 0,041 Kalan. 

 

Kırpart AŞ’den tedarik edilen alüminyum A380 alaşımı 

ingotlar, 10 santimetre uzunluğunda parçalara kesilmiştir ve 

ergitme işleminin kolaylaştırılması sağlanmıştır. İngot 

parçaları indüksiyon ocağında yaklaşık 740℃’de 

ergitilmiştir. Ergitilen alüminyum alaşımının kolay 

dökülebilmesi ve sonuçların sağlıklı olabilmesi için 

kullanılacak kokil çekme testi kalıbı fırın içerisine koyularak 

240℃’ye ısıtılmış ve sıcaklığı istikrarlı tutulmuştur. 

 

Öncelikle master alaşımlarının nasıl etki ettiğini 

anlayabilmek adına ilavesiz A380 alaşımının çekme testi 

kalıbı, vakum altında katılaştırma (RPT) ve kalıbına dökümü 

gerçekleştirilmiştir. RPT kalıplarına dökümler döküm 

kalitesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Sonrasında ergitilen A380 alaşımı miktarına bağlı olarak 20 

ppm AlTi3B1 miktarı hesaplanmıştır. Gerekli AlTi3B1 

master alaşımı hazırlanarak ergitilmiş ve cürufu alınmış 

A380 alaşımının içerisine ilave edilip, master alaşımının 

etkin olabilmesi için 5 dakika ergitme ocağında sabit 

sıcaklıkta beklenilmiştir. Ardından döküm işlemleri aynı 

kalıplara gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonrasında diğer 

tane incelticili alaşımın dökümünü gerçekleştirmek üzere 

ergitilecek alüminyum ingotlar tartılarak eklentisiz A380 

alaşımı ergitilmiştir. Ergitilen alaşım miktarına bağlı olarak 

20 ppm gerekli olan Al3B miktarı hesaplanarak ergitilmiş 

alüminyum alaşımı içerisine eklenmiştir. Etkinliğini 

gösterebilmesi için ergitilmiş alaşım 5 dakika bekletilmiştir. 

Döküme hazır haldeki alaşım, önceden ısıtılmış test 

kalıplarına dökümü yapılarak, kalıp içerisinde katılaşan 

parçalar çıkarılmıştır.  Dökümlerde kullanılan kalıp 

geometrileri ve ölçüleri Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
a 

 
b 

Şekil 1. Deneysel çalışmada kullanılan test kalıpları, a) RPT, 

b) Çekme testi kalıbı 

 

Dökümlerden elde edilen parçalar üzerinde ilk olarak mikro 

yapı incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Metalografik numune 

hazırlama işlemlerine (180, 400, 800, 1200 ve 2000 grid 

zımpara ve ardından 6 mikron elmas solüsyon ile parlatma) 

tabi tutulan numuneler Nikon marka metal mikroskobu ve 

Clemex marka görüntü analiz programı ile detaylı bir şekilde 

incelenmiş ve mikro yapı görüntüleri alınmıştır. Ardından 

çekme testine tabi tutulacak numunelere ısıl işlem 

yapılmıştır. T6 ısıl işleminde çözeltiye alma sıcaklığı olarak 

495 °C ve süre olarak da 3 saat seçilmiştir [10]. Çözeltiye 

alınmış numuneler oda sıcaklığındaki suda su verme işlemine 

tabi tabi tutulduktan sonra yapay yaşlandırma işlemine tabi 

tutulmuştur. Yaşlandırma aşamasında 160 °C sıcaklık ve 16 

saat süre tercih edilmiştir [10]. Isıl işlem öncesi ve sonrası 

numunelerin sertlikleri ölçülmüş ve çekme testine tabi 

tutulmuşlardır.  

 

 

3. Bulgular ve Tartışma  
 

A380 alaşımının kokil kalıplara gerçekleştirilen dökümlerin 

mikroyapı görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde verilen 

mikroyapı görüntülerinden de anlaşılacağı üzere ilavesiz 

dökümde fazların tane yapılarının daha kaba olduğu göze 

çarpmaktadır. Ayrıca ikincil fazların da iğnemsi morfolojiye 

sahip olduğu söylenebilir. Bor ilaveli döküm mikroyapısına 

bakıldığında ise master alaşım olarak kullanılan Al3B’un 

tane inceltici etkisi göze çarpmaktadır. Fazların boyutsal 

olarak belli bir tane inceltici etkisi ile iri taneden uzaklaştığı 

görülebilir. AlTi5B1 ilavesi olan döküm mikroyapısında ise 

bor ilaveli döküme göre daha ince taneli mikroyapı 

görülmektedir. Ayrıca titanyumlu döküm mikroyapısında 

borlu döküme göre ciddi bir farkla dentrit kollarının oluşumu 

görülmektedir.  
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Şekil 2. Kokil dökümlerden elde edilen mikroyapı 

görüntüleri; a) İlavesiz, b) Al3B ilaveli, c) AlTi5B1 ilaveli 

 

Deneysel çalışmalarda kokil kalıplardan elde edilen RPT 

numuneleri sayısal verileri Şekil 3’teki gibidir. Bifilm indeks 

değerlerinde ilavesiz A380 alaşımı 60 mm civarı bir değere 

sahiptir. 20 ppm Al3B1 ilavesinde de ilavesiz alaşıma kıyasla 

göze değer bir değişim gözlenmemiştir. AlTi5B1 ilaveli RPT 

numunelerinde bifilm indeks değeri 10 mm civarı değerdedir. 

Titanyum ilaveli RPT bifilm indeks değerinde diğer 

değerlere göre ciddi bir azalış olduğu söylenebilir. Küresel 

porozitenin daha yoğun olması poroziteye sebep olan 

bifilmlerin potadan ve kalıba dolum esnasında yapıya karışan 

bifilmlerin etkisiyle görülmektedir. Alaşımın tane inceltici 

ilavesiz ve ilaveli olma şartlarına göre küresellik değerlerinde 

farklılıklar özellikle 20 ppm AlTi5B1 ilavesiyle 0,67 olarak 

en yüksek değere ulaştığı gözlenmektedir. İlavesiz ve 20 ppm 

Al3B ilaveli dökümlerde küresellik değerleri 0,58-0,60 

civarlarındadır. Titanyumun tane inceltici etkisiyle birlikte 

porozitelerin küresel hale gelmesi daha kolay olduğu 

söylenebilir. Son olarak ortalama bifilm uzunluklarına 

bakıldığında ilavesiz ve AlTi5B1 ilave edilen RPT değerleri 

yakın ve 0,9 mm civarıdır. Ancak Al3B ilaveli RPT 

numunelerinde bu değer 1,1 mm’ye artış göstermiştir. 

 

Şekil 4’te ilavesiz ve ilaveli alaşımların çekme testi 

sonuçlarının grafiği verilmiştir. Bu grafiklerden anlaşıldığı 

üzere titanyum ilaveli alaşımın çekme testi değerleri ilavesiz 

numunelere kıyasla daha iyi sonuç vermiştir. Elde edilen bu 

veriler uzama miktarı grafiğinde de açıkça görülmektedir. 

Bununla beraber bor ilaveli numunelerin çekme değeri 

sonuçları ilavesiz numunelere göre daha olumsuz sonuç 

vermiştir. Burada bor ilaveli yapılan dökümdeki porozite 

miktarı ve porozite büyüklükleri parçanın mekanik 

dayanımına olumsuz etkide bulunmuş olabilir. Bununla 

beraber ilavesiz ve Al5TiB1 tane inceltici ilaveli dökümlerin 

çekme mukavemeti değerlerinde sapmalar neredeyse yok 

denecek kadar azken Al3B ilavesinde çekme değerlerinde alt 

üst değerlerin farkı Şekil 4’te görüleceği üzere daha geniş bir 

aralıkta gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil 3. RPT numuneleri sayısal verileri 

 

 
Şekil 4. Çekme testi sonuçları 

 

Yapılan sertlik deneyleri sonrasında tane inceltici master 

alaşımı ilavesiz ve ilaveli şekilde numunelerin ısıl işlem 

öncesi ve sonrası sertlik değerleri elde edilen sonuçların 

ortalama değeri şeklinde Tablo 2’de ki gibidir. Buna göre 

görülmektedir ki aynı oranlarda eklenen her iki master 

alaşımı da malzemenin sertlik değeri üzerinde olumlu etkiye 

sahiptir. Tane inceltici master alaşımlarının da birbiri 

arasında karşılaştırılma yapıldığında 20 ppm AlTi3B1 

eklentisi malzemenin ısıl işlem öncesi sertlik değerine biraz 

daha fazla olumlu etkide bulunurken ısıl işlem sonrası Al3B 

ilavesi ile neredeyse aynı etkiye sahiptir. 
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Tablo 2. Kokil dökümlerin ısıl işlemli ve ısıl işlemsiz olarak 

farklı master alaşımlarındaki brinell sertlik değerleri 

Alaşım Isıl İşlemsiz Isıl İşlemli 

Eklentisiz A380 96,48 HB 152,81 HB 

AlTi3B1 İlaveli 100,11 HB 154,29 HB 

Al3B İlaveli 92,16 HB 155,46 HB 

 

 

 4. Sonuçlar 
 

Yapılan çalışmalar sonucunda ısıl işlem prosesinin tane 

inceltici ilavesiz ve ilave edilen numunelerde mekanik 

özelliklerde bariz pozitif etkiye sahip olduğu çekme testi ve 

sertlik sonuçlarından açıkça anlaşılmaktadır. Özellikle 

titanyum ilaveli dökümlerdeki çekme ve uzama değerleri 

daha yüksek olduğu görülür. Bunun temel sebebi bor tane 

inceltici mekanizması sırasında porozite miktarının artışına 

sebep olduğundandır. Bu sonuçları destekler nitelikte Şekil 

4’te kokil kalıplara yapılan RPT testinde görülen bifilm 

indeks ve ortalama bifilm uzunluk grafiklerindeki değerler 

Al3B ilavesinde diğer dökümlere göre en yüksek değere 

sahip olmasıdır yine buradan da anlaşılan temel etkinin 

poroziteye bağlı olmasıdır. 
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Özet 
 
Termal bariyer kaplamalar üç farklı katman içeren ve 
metaller üzerine uygulanarak ısıl izolasyon sağlayan bir 
kaplama uygulamasıdır. Bu çalışmada metalik altlık 
malzeme olarak Inconel 718 kullanılmıştır. Altlık üzerine 
CoNiCrAlY tozu plazma sprey tekniği ile biriktirilmiştir. 
Son katman olarak ise seramik esaslı olan itriya ile 
stabilize edilmiş zirkonya (YSZ) tozları yine plazma 
sprey tekniği ile biriktirilerek TBC sistemi üretilmiştir. 
Hem altlık, hem metalik kaplama hem de TBC 
sistemleri 1000 °C’ de 100 saat izotermal oksidasyon 
testlerine tabi tutulmuştur. Gerçekleştirilen deney 
sonuçları ve yapılan karakterizsayon analizlerine göre 
TBC kaplamalı altlık malzemede oksidasyon etkisi en 
az olarak tespit edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Plazma sprey, oksidasyon, Inconel 

718, termal bariyer kaplama (TBC) 

 
Abstract 
 
Thermal barrier coatings are a coating application that 
contains three different layers and provides thermal 
insulation by applying on metals. In this study, Inconel 
718 is used as a metallic substrate material. CoNiCrAlY 
powder was deposited on the base with a plasma spray 
technique. As the top layer which means thermal 
barrier layer, ceramic-based yttria stabilized zirconia 
(YSZ) powders were sprayed on metallic coated 
substrate by plasma spray technique. The substrate, 
metallic coating and TBC systems were subjected to 
isothermal oxidation tests at 1000 ° C for 100 hours. 
According to the results of the oxidation tests and the 
characterization analysis, the oxidation effect on the 
TBC system was determined to be at least. 
 
Keywords: Plasma sprey, oxidation, Inconel 718, 

thermal barrier coating (TBC) 
 

1. Giriş 
 
Yüksek sıcaklık altında çalışan metalik malzemeler 
bulundukları çevre koşullarına bağlı olarak oksidasyon 
ve korozyona maruz kalmaktadırlar. Özellikle yüksek 
sıcaklıklara çıkıldıkça metalik malzemelerin 
oksitlenmesinden dolayı ciddi derecelerde kütle kaybı 
yaşanmaktadır [1]. Ayrıca oksitlenme sonrası malzeme 
yüzeyinde oluşan oksit tabakalarının termal genleşme 
uyumsuzluğu göstererek tekrar ayrılmaları 
malzemelerdeki küte kaybını daha da artırmaktadır. Bu 
bağlamda yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı metalik 
malzemelere kaplama uygulamaları yapılmaktadır [2]. 

Özellikle seçici olarak Al2O3, Cr2O3 ve SiO2 gibi düşük 
oksijen geçirgenliği sağlayan okistlerin oluşmasını 
sağlayan metalik kaplamaların altlıklar üzerine 
uygulanması malzemelerin oksidasyondan daha az 
etkilenmesini sağlamaktadır. Bunun yanında termal 
bariyer kaplama (TBC) uygulamaları ise daha yüksek 
sıcaklık uygulamalarında özellikle gaz türbin motor 
bileşenleri gibi parçalarda, metalik bölgelere 
uygulanarak, termal iletimi düşürüp aynı zamanda 
yüksek sıcaklık korozyonuna karşı direnci artırmaktadır 
[3]. MCrAlY (M= Co, Ni, Fe veya 2 li ve tekli 
kombinasyonları) kaplamalar seçici olarak alümina 
oluşumu sağlayarak yüksek sıcaklık uygulamalarında 
ve TBC sistemlerinde bağ kaplama olarak yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bağ kaplama TBC’ lere 
adezyon sağlarken, hem termal genleşme 
uyumsuzluğunu minimize eder, hem de oksidasyon ve 
korozyona direnç sağlamaktadır. TBC’ ler de üst 
kaplama olarak ise seramik esaslı malzemeler tercih 
edilmektedir. Üst kaplama; ısıl izolasyon, korozyona 
karşı direnç ve oksijen geçişini yavaşlatıcı etki gibi 
birçok fayda sağlamaktadır [4].  
 
Bu çalışmada nikel esaslı süper alaşım malzemesi olan 
Inconel 718’ in, yalnızca CoNiCrAlY bağ kaplama 
biriktirilmiş Inconel 718’ in ve YSZ içerikli TBC kaplama 
uygulanmış Inconel 718’ in yüksek sıcaklık oksidasyon 
davranışı incelenmektedir.  
  

2. Materyal ve Metod 
 
Altlık malzeme olarak ticari olarak temin edilmiş Inconel 
718 malzeme kullanılmaktadır. Altlık malzeme üzerine 
metalik bağ kaplama malzemesi püskürtülmeden önce 
altlık malzeme yüzey alanını artırmak ve üzerindeki 
istenmeyen ürünleri uzaklaştırmak için kumlama 
işlemine tabi tutulmuştur. Kumlama işlemi sonrası altlık 
ultrasonik banyoda temizlenmiştir. Kumlanmış altlık 
malzeme üzerine küresel formda olan CoNiCrAlY 

(Sulzer Metco Amdry 9951, 5-37 μm) tozları F6, GTV 

marka atmosferik plazma sprey (APS) cihazı ile 
püskürtülmüştür. Son olarak, YSZ tozu (ZrO2+Y2O3, 
GTV, 20-45 μm) aynı kaplama cihazı ile CoNiCrAlY ile 

kaplı olan Inconel 718 üzerine püskürtülerek TBC 
sistemi üretilmiştir. Üretilen TBC, CoNiCrAlY kaplı 
Inconel 718 ve işlem görmemiş Inconel 718 Protherm 
PLF 130/12 marka kül fırınında 1000 °C’ de sıcaklıkta 
100 saat izotermal oksidasyon testine tabi tutulmuştur. 
Oksidasyon testleri öncesi ve sonrası fazları tespit 
edebilmek amacıyla XRD (Rigaku, Cu Kα) analizi 

uygulanan numuneler ayrıca taramalı elektron 
mikroskobunda (SEM, Tescan, MAIA 3) mikroyapı 
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görüntüleri alınarak oluşan oksit tabakaları 
görüntülenmiştir. 
 

3. Bulgular 
 
Şekil 1’ de kaplama üretimleri sonrası numunelere ait 
SEM resimleri bulunmaktadır. CoNiCrAlY bağ 
kaplamanın APS yönteminin karakteristik özelliği olarak 
oksitli ve poroziteli bir mikroyapıya sahip, laminer olarak 
birikmiş kaplama yapısı görülmektedir. Yaklaşık olarak 
100 μm kalınlığa sahip bir kaplama tabakasının olduğu 
Şekil 1a’ dan anlaşılmaktadır. Şekil 1 b’ de yaklaşık 100 
μm kalınlığa sahip bağ kaplaması CoNiCrAlY’ den 

oluşan ve yaklaşık 300 μm kalınlığa sahip YSZ’ den 

meydana gelen üst kaplamaya sahip olan TBC 
sisteminin SEM mikroyapısı bulunmaktadır. Üst 
kaplama yapısında süreksiz açıklıkların, mikro 
çatlakların ve porozitelerin bulunduğu görülmektedir.  
 
Metalik malzemelerde oksidasyon metalin oksitlenmesi 
için gerekli oksijen basıncının olması durumunda 
gerçekleşmektedir. Bu basınç değerleri yüksek 
sıcaklıklara çıkılınca daha da düşeceğinden metallerin 
oksitlenmesi yüksek sıcaklıkta oldukça kolay olmaktadır 
[5]. Oksidasyon olayının ilk safhalarında malzemenin 
tüm yüzeyi oksitleneceğinden bu ilk adımda tüm 
oksitlere rastlamak mümkün olmaktadır. İlerleyen 
süreçlerde ise seçici oksitlenme meydana gelerek 
kararlı oksitler meydana gelmektedir. Inconel 718 
malzeme içeriğinde ağırlıkça malzeme kompozisyonu 
dikkate alındığından seçici oksitlenme ile yüzeyde 
Cr2O3 tabakası oluşurken, CoNiCrAlY kaplama için 
seçici olarak Al2O3 tabakası oluşumu meydana 
gelmektedir [6]. Her iki oksitte oldukça kararlı 
olduklarından oksijenin geçişini yavaşlatıcı rol 
oynamaktadır. Fakat arzu edilen ve seçici olarak 
oluşması en çok istenen oksit kararlı α- Al2O3 fazıdır. 

CoNiCrAlY sisteminde oksidasyon sonrası meydana 
gelen kararlı alümina tabakası oksijenin geçişini daha 
da yavaşlatmaktadır [7]. Büyüyen bu oksit tabakalarına 
termal olarak büyüyen oksit (TGO) tabakası adı da 
verilmektedir. TBC sisteminde ise oksijen iyonik olarak 
geçirgen olan YSZ tabakasından difüze olarak bağ 
kaplama ile üst kaplama arayüzeyinde TGO 
tabakasının oluşmasına sebep olmaktadır [8]. Ayrıca 
metalik kaplama tabakasının içerdiği poroziteler yapının 
dahili olarak daha hızlı oksitlenmesine sebep olurken, 
üst kaplamanın içerdiği poroziteler de varolan oksijenin 
arayüzeye daha hızlı difüze olmasına sebep 
olmaktadır.  
 

 

 
 
Şekil 1. a) CoNiCrAlY kaplamalı Inconel 718, b) TBC 
sistemine ait SEM görüntüleri 
 
Altlık, bağ kaplamalı altlık ve TBC sistemine ait 1000 
ºC’ de 100 saat sürede gerçekleştirilen oksidasyon 
testleri sonrası alınan SEM görüntüleri Şekil 2’ de 
verilmiştir. Oksidasyon testleri sonrası Inconel 718’ in 
ciddi şekilde oksitlendiği, meydana gelen oksit 
tabakasının ayrıldığı görülmektedir. CoNiCrAlY 
kaplamalı Inconel 718’ in ise oksidasyondan çok az 
etkilendiği görülmektedir. Kaplama yüzeyinin ve altlıkla 
arayüzeyinde ise oksitlenmenin oldukça etkili olduğu 
görülmektedir. Kaplama yapısında mevcut olan 
porozitelerden kaynaklı dahili olarak metalik kaplama 
tabakasının oksitlendiği anlaşılmaktadır. Oluşan oksit 
tabakası kalınlıkları incelendiğinde kaplamada 
meydana gelen oksit tabakasının daha az olduğu 
anlaşılmaktadır. TBC sistemi incelendiğinden üst 
kaplamada herhangi bir ayrılma olmadığı sinterlenme 
etkisinin çok az olduğu görülmektedir. Arayüzeyde ise 
ince kalınlıklı ve baskın olarak alüminadan oluşan TGO 
tabakasının meydana geldiği görülmektedir. Altlık 
malzemenin ise oksidasyon nerdeyse hiç etkilenmediği 
alınan SEM görüntüsünden anlaşılmaktadır.  
 

 
 
Şekil 2. 1000 ºC’ de 100 saat oksidasyon sonrası a) 
Inconel 718, b) CoNiCrAlY kaplamalı Inconel 718 ve c) 
TBC sistemine ait SEM görüntüleri  
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Şekil 3’ te oksidasyon testleri öncesi ve sonrası 
gerçekleştirilen XRD analizlerinin sonuçları verilmiştir. 
Yapılan XRD analizlerine göre oksidasyon sonrası 
Inconel 718’ de ve CoNiCrAlY kaplamalı altlık malzeme 
farklı oksitlerin meydana geldiği görülmektedir. Inconel 
718’ in oksidasyon sonrası baskın olarak Cr2O3 
fazından meydana geldiği bunun yanında Cr(Nb, 
Mo)O4, TiNb2O7, TiO2 ve NiO gibi oksitlerden meydana 
geldiği anlaşılmaktadır. CoNiCrAlY kaplamalı Inconel’ 
de ise Al2O3, Cr2O3, spinel ve (Co, Ni)O gibi oksitlerin 
meydana geldiği anlaşılmaktadır. TBC sisteminin üst 
yüzeyinden alınan XRD analizlerine göre ise YSZ’ de 
çok az miktarda faz dönüşümünün olduğu, kaplamanın 
baskın olarak tetragonal zirkonyadan ve çok az 
miktarda monoklinik zirkonyadan meydana geldiği 
tespit edilmiştir. 
 
Inconel 718’ de TiO2 ve Cr2O3 fazlarının dışında 
meydana gelen oksitlerin hızlı büyüyen kararsız oksitler 
olması altlığın oksidasyondan önemli şekilde 
etkilenmesine sebep olduğu anlaşılmıştır. Kullanım 
sıcaklığı olarak tek başına bu sıcaklıklarda uygun 
olmadığı görülmüştür. CoNiCrAlY kaplamalı Inconel 
718’ in oksidasyondan ciddi şekilde etkilendiği fakat 
altlık malzemede kütle kaybının meydana gelmemesi 
nedeniyle kaplamasız malzemeye nazaran daha 
oksitlendiği anlaşılmıştır. Kaplamada alümina dışında 
diğer fazların oluşması, kaplama sisteminde kullanılan 
yöntemden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü 
kaplama üretimi esnasında meydana gelen 
oksitlenmeler ve oluşan poroziteler, mevcut alüminyum 
konstrasyonunu azalttığından kaplama yüzeyinde 
sürekli devam eden kararlı bir alümina tabakasının 
oluşmadığı anlaşılmıştır. Literatürde yapılan 
çalışmalarda kaplama yöntemine bağlı olarak 
CoNiCrAlY’ nin oksidasyon davranışının nasıl 
değiştiğini gösteren çalışmalar yapılan yorumları 
desteklemektedir [9,10]. Oksidasyon testleri sonunda 
TBC sisteminin ise oksidasyondan etkilenmediği, 
arayüzeyde meydana gelen TGO tabakasının homojen 
şekilde büyüdüğü tespit edilmiştir. Altlık malzemede 
herhangi belirgin bir mikroyapısal değişimin olmadığı 
anlaşılmıştır. Üst kaplamada TGO’ dan kaynaklı 
gerilmelerin herhangi bir hasar meydana getirmediği 
görülmüştür. 
 
 

 
 
Şekil 3. 1000 ºC’ de 100 saat oksidasyon sonrası a) 
Inconel 718, b) CoNiCrAlY kaplamalı Inconel 718 ve c) 
TBC sistemine ait XRD paternleri  
 

4. Sonuçlar 
 
Inconel 718, APS tekniği ile CoNiCrAlY Inconel 718 ve 
CoNiCrAlY kaplama üzerine YSZ biriktirerek üretilmiş 
TBC sistemlerinin mikroyapısal ve oksidasyon 
özellikleri başarılı şekilde incelenmiştir. Elde edilen 
bulgular aşağıdaki sıralanmıştır; 
 

1. Inconel 718’ in gerçekleştirilen oksidasyon 
testleri neticesinde baskın olarak Cr2O3 
fazından meydana gelse de malzemeye yeterli 
koruyucu özellik katamadığından ve meydana 
gelen termal genleşme farkı neticesinde 
oluşan oksit tabakalarında ayrılmalar olduğu 
tespit edilmiştir. Çıkılan sıcaklık ve tabi tutulan 
sürelerde Inconel 718’ in kullanımının uygun 
olmadığı görülmüştür. 

2. CoNiCrAlY kaplamanın Inconel 718’ e kısmi 
olarak koruduğu görülmüştür. Kaplama 
yüzeyinde alümina dışında diğer oksitlerin 
meydana gelmesi kaplamanın ciddi şekilde 
oksitlenmesine sebep olduğu anlaşılmıştır. 

3. YSZ üst kaplamaya sahip TBC sisteminin 
oksidasyon testleri neticesinde Inconel 718’ i 
başarılı şekilde koruduğu görülmüştür. TGO 
tabakasının homojen şekilde büyüdüğü ve üst 
kaplamada herhangi bir çatlama veya 
ayrılmanın olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç 
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olarak TBC kullanımının yüksek sıcaklık 
oksidasyonuna karşı ciddi şekilde koruma 
sağladığı görülmüştür. 
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Özet 

Bu çalışmada, AlSi10Mg alaşımında sıvı işlemlerine 
bağlı olarak işlenebilirlik üzerinde meydana gelen 
değişimler incelenmiştir. İkincil üretim olarak, doğadan 
toplanan alüminyum hurdaların ergitilerek silisyum, 
mangan ve magnezyum ilaveleri ile Etial-171 alaşımı 
elde edilmiştir. Alaşım üzerinde Al3B master alaşım 
elementi ilavesi yapılarak döküm gerçekleştirilmiş ve 
Al3B ilavesinin tane inceltme üzerindeki etkisi 
incelenmiştir. Dökümlerin ardından numunelere T6 ısıl 
işlemi 525°C kül fırında çözeltiye alma, oda 
sıcaklığında su verme ve4 saat boyunca etüv fırında 
180 °C yaşlandırma işlemleri ile gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç olarak uygulanan ısıl işlemin yüzey pürüzlülük 
miktarını düşürdüğü ve işlenebilirliği arttırdığı tespit 
edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Geri dönüşüm, Al3B master 

alaşımı, Tane inceltme, İşlenebilirlik, Sertlik  

Abstract 

The objective of this study analyzing of the changes in 
machinability depending on liquid treatment in 
AlSi10Mg alloy. The alloy that was obtained secondary 
production, the aluminum scrap collected from nature 
was obtained by melting the Etial 171 alloy with the 
addition of silicon, manganese and magnesium. The 
cast was performed by adding, Al3B master alloying 
elements on the alloy. In the case the effects of Al3B 
addition on grain thinning is examined. After the 
castings, the T6 heat treatment was carried out in the 
oven to a solution of 525 °C, 
quenching at room temperature and carried out in the 
drying oven for 4 hours with 180 °C aging procedures.  
As a result, it has been determined that the applied 
heat treatment reduces the surface roughness and 
improves machinability. 

Keywords: AlSi10Mg alloy, Al3B master alloy, Grain 

refinement, Machining, Hardness 

1. Giriş

Dünya nüfusunun artışına paralel olarak ambalajlı 
ürünlerin kullanımı ve atık miktarları artarken doğal 
kaynaklarımız günden güne azalış göstermektedir. 
Değerlendirilebilir nitelikteki atıkların geri dönüşümü ile 
doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanmaktadır 
[1]. 

Metallerin tekrar kullanılabilir özelliğinden yararlanılarak 
alüminyumun geri dönüştürülmesi neticesinde enerjiden 
ve ham madde miktarından tasarruf edilerek ekonomik 
avantaj sağlanmaktadır. Alüminyumun düşük 
yoğunluğa sahip olma, yüksek mukavemet, 

şekillendirilebilirlik, iyi ısı iletimi ve korozyona karşı 
mükemmel direnç gibi özellikleri barındırması 
alüminyum ve alüminyum alaşımların teknik alanda 
ulaşım, inşaat, ambalaj, elektrik mühendisliği ve diğer 
birçok alanda yaygın kullanılan metal haline getirmiştir 
[2]. Alüminyumun geri dönüştürülebilir özelliği gün 
geçtikçe kullanım oranında önemli miktarda artışa 
sebep olmuştur. Atık malzemelerin hammaddeye 
dönüşümünde kullanılan endüstriyel işlem sayısı birincil 
alüminyum üretimine oranla daha az işlem sayısı 
içerdiğinden alüminyum hurdalar geri dönüştürülmeye 
başlanmıştır. Geniş bir kullanım alanına sahip 
alüminyumun metal içecek kutularının geri dönüşüm 
işlemlerinde maden cevheri ve cevherlerin saflaştırma 
işlemlerine başvurulmadan üretim gerçekleştirilmesi bu 
durumun bir örneğidir [1, 3]. 

Çalışmada kullanılan ötektik altı alüminyum alaşımı 
AlSi10Mg içeriğinde % 9-10.5 arasında silisyum 
bulundurmaktadır [4]. Silisyum, alüminyum 
alaşımlarının temel alaşım elementidir. Alaşıma, ısıl 
işlem ve modifikasyon yapılması halinde yüksek 
mekanik özellikler elde edilebilir [5]. Farklı standartlarda 
isimlendirilmeleri A360, 360.0, EN AC43000, L-2560, 
Etial171 şeklindedir. Etial-171 alaşımı karmaşık 
geometride bulunan parçaların üretiminde özellikle 
otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılmaktadır [4]. 
Temel alaşım elementi silisyum A360 alaşımına çok iyi 
dökülebilirlik,  korozyon dayanımı ve kolay işlenebilirlik 
özellikleri katmaktadır. İçeriğinde Mg- Al- Si elementleri 
bulunduran alaşımlar ısıl işleme tabi tutularak mekanik 
özellikleri ve elektrik iletkenlikleri iyileştirilebilmektedir. 
Döküm parçalarında istenilen mukavemet değerlerine 
ulaşabilmek amacıyla genellikle T6 ısıl işlemi 
uygulanmaktadır. Bu işlemde temel olarak sırasıyla katı 
çözelti fazı oluşturulması için ötektik altı sıcaklıkta 540 

C’de (1000 F) çözeltiye alma, sonrasında yüksek 

sıcaklıkta su verme ve son olarak 150-200 C de yapay 
yaşlandırma işlemleri uygulanmaktadır. Yaşlandırma ile 
sertleştirilen Al-Si-Mg alaşımlarında magnezyum oranı 
% 0,3 civarında sınırlanmaktadır. Bu durum ısıl işlem 
prosesinin Mg2 Si fazının düzenli bir şekilde alüminyum 
dendritleri arasında çökelmesini sağlanarak çözüme 
kavuşturulmuştur [6]. A360 alaşımına uygulanan T 6ısıl 
işleminin ardından incelenen mikroyapılarda iğnemsi 
şekildeki ötektik silisyum fazının tane yapısı, küresele 
yakın tanelere dönüşmüştür. Alaşımın sertliği 
üzerindeki etkisi %39,16 artış ile 72,7 HB’den 101,17 
HB’ye ve çekme dayanımı üzerinde  %40,77 artış ile 
133,05 MPa’dan 187,3 MPa’a şeklinde olmuştur [4]. 

Alüminyum alaşımlarından geliştirilmiş mekanik 
özellikler elde etmek amacıyla master alaşım elementi 
ilaveleri gerçekleştirilmektedir. Tane inceltme 
mekanizması, yüksek mekanik özelliklerin eldesinde en 
önemli mekanizmalardandır [7]. Tane inceltme prosesi 
ile birlikte sıcak yırtılma eğiliminin, porozitenin 
dağılımının ve beslenmenin iyileştirilmesine katkı 
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sağlayarak birlikte parçada daha az yapısal kusurlar da 
elde edilmektedir [6, 8]. Endüstride yaygın olarak Al-Ti-
B element içerikli master alaşımlar tane inceltme 
işleminde kullanılmaktadır. AlTi5B1, Al3B, TiAl3,AlB2 
ilaveleri ile yüksek akma dayanımı, yüksek tokluk, ikinci 
fazın düzgün dağılımı, iyi yüzey kalitesi özellikleri 
malzemeye kazandırılmaktadır [9]. Yapılan deneysel 
çalışmalarda makroyapı numunelerinin incelenmesi ile 
Ti-B içerikli master alaşım ilavelerinin tane boyutu ile 
doğrudan ilişkili olduğu ve yapılan ilavelerle birlikte tane 
boyutunun küçüldüğü saptanmıştır  [6]. Alaşım 
içerisinde bor ilaveli AlB2, Al3B master alaşımlarının Ti 
içerikli master alaşımlarına oranla tane inceltme 
prosesinde daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır  
[10]. Bu alaşım ilavelerinin yanında dökümlerde tane 
küçültme, çekirdeklenmeyi arttırıcı, dentritik kol 
mesafesini azaltıcı veya ötektik silisyum parçalarının 
şekillerini ve dağılımlarını değiştirecek stronsiyum 
bakır, nikel gibi element ilaveleri ile Al-Sİ esaslı 
alaşımlarda daha üstün sertlik, yapısal ve mekanik 
özellikler elde edilebilmektedir [11]. Yapılan deneysel 
çalışmalarda Al-Si alaşımlarına stronsiyum ilavesinin 
daha düşük sıcaklıklarda çekirdeklenme başlamasına 
neden olduğu belirtilmiştir. Çekirdeklerin büyüme 
sıcaklığıın düşmesi çekirdek büyümesini engellediği için 
ötektik silisyum parçacıklarının daha ince taneli kaldığı 
savunulmaktadır [12]. 

İşlenebilirlik kavramı malzemenin daha kolay ve daha 
ekonomik olarak işlenebilmesi konusunda yardımcı bir 
parametredir. İşlenebilirlik talaşlı imalat proseslerinde 
etkili bir unsurdur. Malzemenin işlenebilirliği üzerinde 
malzemenin sertliği, sünekliği, yüzey gerilimleri, alaşım 
elementleri işleme öncesi malzemeye uygulanan ısıl 
işlem gibi unsurlar etkili olmaktadır [13]. İşlenebilirlik 
yüksek mekanik özelliklere (sertlik, tokluk v.b) sahip 
malzemelerde zor iken mekanik özellikleri düşük olan 
malzemelerde daha kolay gerçekleşebilmektedir [14]. 
Alüminyum döküm alaşımları da mükemmel 
dövülebilirlik, iyi yüzey kalitesi  gibi özelliklerinin 
yanında iyi işlenilebilirlik genel karakteristik 
özelliğindendir [6]. Metaller içerisinde alüminyum 
alaşımları en işlenebilir metaller arasında yer 
almaktadır. Alüminyum alaşımlarınının ergime 
sıcaklıklarının yaklaşık 500 ile 600 ° C arasında olması 
ve iyi bir ısı iletkenleri olmalarından dolayı kesme 
sıcaklıkları, kesme kuvvetleri ve takım aşınma oranları 
düşüktür [15]. Talaşlı işlenebilirlik üzerinde yüzey 
pürüzlülüğü önemli ölçütlerden biridir [16]Yapılan 
deneysel çalışmalarda yaygın olarak ortalama ve 
toplam yüzey pürüzlülük parametreleri kullanılır. Talaşlı 
imalatın ideal oranlarda gerçekleşebilmesi için kesme 
parametrelerine, kesici takım geometrisi/malzemesi ve 
iş parçası malzemesi değişimlerine, malzemenin 
mikroyapı ve mekanik özelliklerine dikkat edilmelidir 
[15, 17]. 

Bu çalışmada hurda alüminyumların geri 
dönüştürülerek elde edilen A360 alaşımına Al3B, 
master alaşımı ilave edilerek incelenmek üzere farklı 
numune elde edilmiştir. Numuneler iki grupta ısıl işlemli 
ve işlemsiz parametreler altında talaş kaldırmaya tabi 
tutularak işlenebilirlikleri üzerinde detaylı incelemeler 
yapılmıştır. 

2. Deneysel Çalışma 
 
Gerçekleştirilen çalışmada ETİAL-171 (A360) alaşımı 
kullanılmıştır. Alaşımın elde edilmesi toplanan 

alüminyum içecek kutularının ergitilerek içerisine 
Silisyum, Mangan, Magnezyum alaşım elementi ve Bor 
master alaşım elementi ilavesi ile gerçekleştirilmiştir. 
Etial-171 alaşımının elde edilmesi öncesi hurda 
alüminyum kompozisyonları Çizelge 1 ‘de 
paylaşılmıştır. 

Çizelge 1. Hurdaların ilaveler öncesi kimyasal 

kompozisyonu 

 

Kutuların ergitilme işleminin ardından mekanik 
özellikleri iyileştirmek amacıyla öncelikle silisyum ilavesi 
yapılarak döküm işlemi gerçekleştirildi. Sonraki 
aşamada silisyum ve magnezyum ilavesi yapıldı. 
Foundry- Master Optimum marka spektrofotometre 
cihazı ile gerçekleştirilen analizler sonucu yapıda 
bulunan silisyum ve magnezyum miktarının az olması 
ile yapıya silisyum ve mangan ilavesi yapılarak döküm 
gerçekleştirildi. Yapılan analizler ile ETİAL -171 
normlarına uygun bir alaşım elde edilmiştir. Elde edilen 
alaşımın kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2‘de 
verilmiştir. Diğer bir aşamada ise elde edilen alaşıma 
master alaşım elementleri sırasıyla Al3B ergitme 
sıcaklığı 740°C de, 10 dakika bekletilerek ilave edildi. 
Kimyasal analiz için her ilave işleminin ardından örnek 
bir numune alınarak 6 ‘lı çekme test çubuğunda döküm 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1 ve 2). Kimyasal analiz 
sonuçlarında Bor master alaşım ilavesi ile bor miktarı 
0.0017, Stronsiyum master alaşım Stronsiyum miktarı 
0.006, Titanyum master alaşım ilavesi ile Titanyum 
miktarı 0.0071 artış gösterdiği tespit edilmiştir.  Bir 
sonraki adımda elde edilen test numunelerine T6 ısıl 
işlemi (çözeltiye alma ) uygulanmıştır. Gerçekleştirilen 
döküm işlemleri içeriğinde  %2 Sodyum Silikat içeren 
Silis kum kalıp ile sağlanmıştır.  

Çizelge 2. Elde edilen kimyasal analiz sonuçları 

Al Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr B Sr Ti 

87.

82 

10

.5 

0.3

54 

0.0

500 

0.3

40 

0.5

63 

0.0

787 

0.0

196 

0.0

005 

0.0

001 

0.0

215 

 

Döküm işleminin ardından Al3B ilaveli 4 farklı numune 
elde edilmiştir. T6 ısıl işlemi uygulanmak üzere 10 adet 
13 mm çapa ve 150 mm uzunluğa sahip uzun çubuk ve 
2 adet 1X11X150 ölçüsünde dikdörtgen şekilli uzun 
çubuk ayrıldı. Uygulanan T6 ısıl işleminde çökelme 
sertleşmesi parametreleri sırasıyla çözeltiye alma su 
verme ve yaşlandırma olarak uygulandı. Çözeltiye alma 
işlemi sırasında numune kül fırın içerisinde 525°C’ de 
tutulmuştur. Ardından fırından çıkarılan numuneler oda 
sıcaklığında su verme işlemine tabii tutulmuştur. T6 ısıl 
işleminin son aşamasında numuneler 4 saat boyunca 
180°C de etüv fırında bekletilerek yaşlandırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir.  

Isıl işlem görmüş ve ısıl işlemsiz numuneler 
numaralandırma işlemi yapılarak ayrıldı. Her grubun 
içerisinden 1 numune mikro yapı görüntüsü alabilmek 
amacı ile dört eşit parçaya ayrıldı. Kesilen parçalara ilk 
olarak 500P ardından 8000P ve son olarak 1200P 
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olmak üzere zımpara yapılarak numune yüzeyinde düz 
bir yüzey elde edildi. Mikro yapı görüntüleri almak 
amacı ile numune yüzeylerine parlatma işlemi 
gerçekleştirildi. Her iki grupta bulunun numunelere X50, 
X100, X200 ve X500 büyütmelerde mikro yapı 
görüntüleri bakılarak kaydedilerek SDAS ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. İki grup numunelerine de aynı 
hassasiyette Microvickers sertlik ölçüm yöntemi 
kullanılarak sertlik ölçümü ve Mahr marka yüzey 
pürüzlülük cihazı ile yüzey pürüzlülük ölçümleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 1: Ergimiş sıvı metalin 6 ‘lı çekme test 

çubuklarına  
dökümü gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2: 6’lı çekme test çubuklarının kum kalıptan 

çıkarılması gösterilmiştir. 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 
AlSi10Mg alaşımının % 2 Sodyum Silikat içeren Silis 
kum kalıplarında gerçekleştirilen döküm parçalarının 
mikroyapı görselleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekillerden 
elde edilen verilerde ilavesiz dökümde (a-b) ötektik altı 
silislerin kaba ve uzun morfolojide oldukları, Al3B ilaveli 
numunelerin ise mikroyapılarından ince ve küçük 
morfolojide oluştuğu görülmektedir. Tane inceltici B 
master alaşımları yapıda -Al dendritlerinin oluşumunu 
tetiklemektedir. Numunelerin morfoloji farklılıkları 
literatürde bulunan çalışmalar [6, 10] ile eşleşmektedir.  

Isıl işlem uygulanan Etial-171 döküm parçalarının 
mikroyapısında mekanik özelliklerin değişimi 
görülmektedir. Isıl işlem uygulanmadan önce iğnemsi 
ötektik altı silisyum fazının tane yapısının daha 
küresele yakın taneler olduğu gözlenmektedir. 
Uygulanan çözeltiye alma ısıl işlemi ile literatürde yer 
alan alaşıma, ısıl işlem ve modifikasyon yapılması 
halinde yüksek mekanik özellikler elde edilebilir bilgileri 
doğrulanmıştır [5]. Çalışmada ısıl işlem uygulanılan Si 
taneleri ile malzemenin mekanik özelliklerini ileri 
seviyeye taşımıştır.  

 
Şekil 3: Kum dökümlerden elde edilen mikroyapı 

görüntüleri; a) İlavesiz-ısıl işlemsiz, b)İlavesiz-ısıl 
işlemli, c)ısıl İlavesiz -işlemsiz d) Al3B ilaveli-ısıl işlemli 

İşlenebilirlik çalışmaları, Çizelge 3 ‘te verilen kesme 
parametreleri kullanılarak, Goodway marka Bilgisayar 
Sayısal Denetimli Torna tezgahında A360 alaşımına 
işleme deneyleri yapılmıştır. Numunelerin işlenmesi 
Elmas TCMT,  elmas (sivri uçlu elmas) kalem ile 
gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan numunelere iki punto 
aralarında işleme yapılmıştır.  

Çizelge 3: İşleme deneylerinde kullanılan araç girdileri 

ve kesme değişkenleri 

 

Talaşlı üretimin ardından elde edilen talaş görüntüleri 
Şekil‘4 de gösterilmiştir. Elde edilen numunelerin ısıl 
işlem uygulanmayan parçalarda 0- 50 cm ölçü 
aralığında 23-26 talaş sığdırabildiği ısıl işlem uygulanan 
parçalarda ise 30-31 talaşın sığdırılabildiği gözlenmiştir. 
Bu durum çözeltiye alma  işleminin ardından 
numunenin tane yapılarının daha ince ve küçük 
olduğunu göstermektedir. 

 
Şekil 4: Kum kalıp dökümlerden elde edilen talaş 

görüntüleri 
 
Talaşlı işlenebilirlik belirlenmesinde işlenen yüzeylerin 
pürüzlülüğü önemli bir ölçüttür [16]. Talaşlı işleme 
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deneyinden elde edilen AlSi10Mg alaşımının Mahr 
MarSurf PS1 marka portatif tip cihaz kullanılarak yüzey 
pürüzlülük değeri ölçülmüştür. Numunelerin üzerinden 
3 ayrı bölgeden yüzey pürüzlülük değeri alınarak 
ortalamaları hesaplanmıştır. Ra cinsi yüzey pürüzlülük 
değerleri tespit edilerek 4 farklı parametreye göre 
cihazdan elde edilen sonuçlar Şekil 5-6-7-8 ‘de 
paylaşılmıştır. 

 
Şekil 5: İlavesiz ve Al3B ilaveli numunelerin yüzey 

pürüzlülük değerleri (Ra) 

 
 

Şekil 6: İlavesiz ve Al3B ilaveli numunelerin yüzey 

pürüzlülük değerleri (Rq) 
 

 
 

Şekil 7: İlavesiz ve Al3B ilaveli numunelerin yüzey 

pürüzlülük değerleri (RZ) 
 
 

 
 

   Şekil 8: İlavesiz ve Al3B ilaveli numunelerin 

maksimum yüzey pürüzlülük değerleri (Rmax) 
 

Talaşlı işleme deneyleri yapılan AlSi10Mg alaşım 
numunelerinin Şekil 5’de paylaşılan yüzey pürüzlülük 
ölçüm değerleri ile ısıl işlem uygulanmamış ilavesiz 
numunelerin yüzeylerindeki pürüzlülüğün ısıl işlem 
uygulanan ilavesiz numunelere göre daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Aynı grafik üzerinden elde 
edilen bir diğer veri alaşıma Al3B ilavesi yapıldığında 
aynı durum görülebilmektedir. Master alaşım ilaveli 
numunelerin hata barlarının ise daha geniş bir aralığı 
içerdiği yorumu yapılmaktadır. Şekil 8‘de verilen 
maksimum yüzey pürüzlülük değerlerinde ilavesiz 
numunelere uygulanan ısıl işlemin yüzey pürüzlülük 
miktarının daha yüksek oranda az olduğudur. Al3B 
ilavesinde ise ısıl işlemsiz ve ısıl işlemli numunelerin 
yüzey pürüzlülük miktarlarında daha az bir fark 
görülmektedir. 
 
Mikro vikers sertlik ölçümlerinin sonucunda Şekil 9’de 
görülüyor ki ısıl işlem uygulamaları malzemenin sertlik 
değerlerini arttırıcı yönde etki etmektedir. İlave 
gerçekleştirilmeyen numunelerin ise Al3B master 
alaşımı ile birlikte tanelerde küçülme, dentritik kol 
mesafesinin azalması gibi etkenlerin sertlik değerlerinin 
daha arttığı görülmektedir. Bu durum literatürde verilen 
bilgiler doğrultusunda gözlemlenmesi beklenen bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır [11]. 
 

 
 

Şekil 9: Farklı döküm parametrelerinde elde edilen 

sertlik sonuçları 
 

4. Sonuçlar 
 

Bu çalışmada AlSi10Mg alaşımının uygulanan ısıl işlem 
ve alaşım elementi ilave parametrelerine göre 
mikroyapı değişimleri, sertlik ve işlenebilirlik farklılıkları 
incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda 
listelenmiştir:  
 

 AlSi10Mg ötektik altı alaşımına gerçekleştirilen Al3B 
master alaşımlarını etkisiyle tane yapılarının ince ve 
küçük morfolojide oluştuğu ve malzemenin mekanik 
özelliklerini iyileştirici etki yaptığı tespit edilmiştir. 

 

 Gerçekleştirilen ilave, ısıl işlem parametreleri ötektik 
altı AlSi10Mg alaşımının çözeltiye alma ısıl işlem ile 
birlikte yüzey pürüzlülük oranının ısıl işlem 
uygulanmayan alaşımlara oranla daha az miktarda 
olduğudur. 

 
 Mikro vikers ölçümleri ile master alaşım elementi 

olarak kullanılan bor ilavesi malzemenin 
mikroyapısında değişiklikler meydana getirmiştir. Elde 
edilen sertlik değerleri Al3B ilavesinin ve T6 ısıl 
işlemin malzeme sertliğini arttırdığını göstermektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, elementel tozlar kullanılarak hazırlanan 
Stellite 21 süperalaşımının dirençle sinterleme yöntemi 
ile üretimi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç malzemesi 
olarak Co, Cr, Mo, Ni, Fe, Mn ve Si elementel tozları 
kullanılmıştır. Tek eksenli preste 200 MPa ön 
şekillendirme sonrası 4580 A, 4,5 V akım değerlerinde 
7 dakika bekleme süresi sonunda üretimi 
gerçekleştirilmiştir.    Numunelerin mikroyapı ve faz 
analizleri optik mikroskop, taramalı elektron mikroskobu 
(SEM-EDS) ve x-ışınları difraksiyon (XRD) analizi 
yardımıyla yapılmıştır. Üretilen numunelerin sertlikleri 

312 HRC belirlenirken, Archimed prensibine göre 
belirlenen nispi yoğunluklar %92.2 olarak tespit 
edilmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Süperalaşım, Stellite 21, Dirençle 

Sinterleme 

 
Abstract 
 
In the present study, Co-based Stellite 21 superalloys 
were produced by resistance sintering techniques using 
mixture powders prepared from elemental powders. Co, 
Cr, Mo, Ni, Fe, Mn and Si powders were used as initial 
materials. The production process was carried out in 
electric current rectifier in open air under an uniaxial 
pressure of 200 MPa at 1580A, 4,5V for 7 minutes. The 
samples properties were also investigated using 
various techniques including optical microscopy (OM), 
scanning electron microscopy (SEM-EDS) and X-ray 
diffraction (XRD). The relative density of test materials 
measured according to Archimedes’ principle was 

92.2%, and the hardness of materials was about 312 
HRC. 
 
Keywords: Superalloys, Stellite 21, Resistance 

Sintering 
 

1. Giriş 
 
Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bu kadar 
hızlı bir şekilde ilerlemesi ve buna paralel olarak 
geleneksel malzemelerle karşılanamayan günümüz 
gereksinimleri, yeni malzeme gruplarının 
oluşturulmasını veya yeni üretim prosesleri kullanılarak 
mevcut malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesini 
zorunlu kılmıştır [1]. Yüksek sıcaklıkta kullanılmak için 
tasarlanan malzemelerin, servis şartlarındaki ortamın 
aşındırıcı etkilerine karşı dirençli olmaları için 
oksidasyon ve sürünme dayanımlarının yüksek, dizayn 
şartlarına bağlı olarak optimum mukavemet özelliklerine 
sahip, mümkün mertebe düşük yoğunluklu, kolay 

üretilebilir ve özellikle yüksek sıcaklıklarda metalurjik 
veya yapısal değişimlere karşı koyabilecek kimyasal ve 
mekanik kararlılığa sahip olması arzu edilmektedir. 
Güneş enerji sistemleri, nükleer enerji santralları gibi 
yüksek sıcaklık özelliklerinin ön plana çıktığı 
uygulamalarda paslanmaz çelikler, Ni-Cr esaslı 
alaşımlar, süper alaşımlar, seramik malzemeler ve 
refrakter metaller tercih edilmektedir. Refrakter 
malzemesi olarak kullanılan metallerin oksidasyon 
direnci çok düşüktür seramik malzemeler ise birçok 
yapısal uygulama için yeterli tokluğa sahip değildir. 
Uygulamalarda yetersiz kalan malzeme teknolojisi ve 
mevcut teknolojideki sınırlamalar, süper alaşım 
malzemelerinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir 
[2-4]. Süper alaşımlar, düşük ve yüksek (değişken) 
sıcaklıklarda yüksek yüzey bozunma direnci ve yüksek 
mukavemet sergileyen Ni, Fe ve Co esaslı, genellikle 
VIII-B grubu elementlerden geliştirilmiş ısıya dayanıklı, 
yüksek sıcaklık malzemeleridir [5]. Bu alaşımlardan 
Stellite 21 kobalt esaslı süperalaşım olup, kobaltın yanı 
sıra önemli miktarda krom ve molibden içermektedir. 
Mekanik ve tribolojik özelliklerin benzersiz 
kombinasyonunu hem oda sıcaklığında hem de yüksek 
sıcaklıklarda üstün korozyon ve oksidasyon direnci ile 
sergilemektedir [6]. Sahip olduğu üstün özelliklerinden 
dolayı bu alaşımlar; gaz türbinlerinin yüksek sıcaklık 
altında çalışan kısımlarında, nükleer reaktör 
parçalarında, implantlarda ve soğuk çalışma 
koşullarında, gaz türbin motorlarında, yüksek ısı ve 
gerilimin ön plana çıktığı uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Ayrıca Stellite 21 türbin kanatları, 
yanma odaları gibi birçok jet motoru parçalarında da iyi 
hizmet vermekte ve buna benzer uygulamalarda 
kullanım alanı bulmaktadır [7-8]. 
 
Bu bileşiklerin üretiminde döküm, dövme, toz metalürjisi 
gibi çeşitli üretim yöntemleri kullanılmaktadır. 
Malzemelerin elde edilmesinde kullanılan üretim 
teknikleri, malzemelerin mekanik özelliklerini, 
dolayısıyla servis şartlarındaki kullanım kalitesi ve 
kullanım ömrünü etkilemektedir. Yüksek yorulma 
mukavemeti ve hafifliğin bir arada olmasının istendiği 
uygulamalardaki gereksinimleri karşılamak için süper 
alaşımların nihai şekle sahip yeni üretim yöntemleriyle 
elde edilme düşüncesi, üzerinde çalışılan konular 
arasında yer almaktadır. Bu gereksinimleri karşılayacak 
yöntemlerden birinin de toz metalurjisine alternatif bir 
yaklaşım olan dirençli sinterleme yöntemi olabileceği 
düşünülmüştür [1]. Dirençli sinterleme tekniği, ön 
şekillendirme işlemine tabii tutulmuş veya tutulmamış 
tozların kalıp içerisine yerleştirilerek mekanik basınç ile 
beraber elektrik akımının uygulanması ve neticesinde 
elektrik akımının meydana getirdiği ısı ile beraber 
tozların sentezlenmesi prensibine dayanmaktadır. 
Özellikle düşük sıcaklık ve daha kısa işlem süresi 
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sayesinde küçük tane boyutuna sahip, teorik yoğunluğa 
yakın malzemelerin üretimine imkan tanımakta, 
nispeten kısa faz dönüşüm süresi sayesinde başlangıç 
malzemelerinde arzu edilmeyen reaksiyonların 
oluşmasını ve istenmeyen faz dönüşümlerinin 
gerçekleşmesi engellenmekte ve malzemelerin üniform 
bir şekilde tamamen sinterlenmesi sağlanmaktadır [9]. 
 
Bu çalışmada, kobalt esaslı Stellite 21 süper alaşımı 
dirençle sinterleme yöntemi (DS) kullanılarak 
üretilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen numunelerin 
mikroyapı ve faz analizleri optik, Taramalı Elektron 
Mikroskobu(SEM) ve x-ışınları difraksiyon (XRD) analizi 
yardımıyla belirlenmiştir. Ayrıca Archimed prensibi ile 
yoğunlukları ve Rockwell sertlik yöntemiyle sertlik 
değerleri tespit edilmiştir.  
  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Başlangıç malzemesi olarak Co, Cr, Mo, Ni, Fe, Mn ve 
Si elementel tozları kullanılmıştır. Tek eksenli preste 
200 MPa ön şekillendirme sonrası 4580 A, 4,5 V akım 
değerlerinde 7 dakika bekleme süresi sonunda üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Stellite 21 süperalaşımının 
üretiminde başlangıç girdisi olarak Goodfellow 
Cambridge Ltd. (İngiltere) şirketinden temin edilen Fe 
ve Ni; Alfa Aesar GmbH&Co KG. (Almanya) şirketinden 
temin edilen Mo, Si ve Mn, Atlantic Equipment 
Engineers (ABD) şirketinden temin edilen Co ve Cr 
tozları kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan tozların 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
Tablo 1 Deneylerde kullanılan tozların özellikleri 
 

 
 

Toz 

 
Saflık 
(%) 

Tane 
Boyutu 

(m) 

 
 

Kaynak 

 
 

Ürün Kodu 
 

Ni 
 

99.8 
 

3-7 
 

Goodfellow 
 

NI006021 
Fe 99.0 6-8 Goodfellow FE006041 
Cr 99.8 1-5 Atl. Equip. CAS:7440-47-3 

Co 99.9 10 Atl. Equip. CAS:7440-48-4 
Mo 99.95 3-7 Alfa Aesar  CAS:7439-98-7 

Mn 99.6 10 Alfa Aesar CAS:7439-96-5 

Si 99.9 1-5 Alfa Aesar CAS:7440-21-3 
 
 
Elementel tozlar kullanılarak hazırlanan toz karışım 
gezegensel bilyalı değirmene 1:20 oranında (ağırlıkça 
toz/bilye) besleme yapılarak kuru ortamda 600 rpm 
hızda 30 dakika süre ile homojen karıştırılmıştır. 
Hazırlanan karışımlar, yüzey pürüzlülüğü en aza 
indirgenmiş ve bor nitrür ile yağlanmış kalıplar içerisine 
yerleştirilerek tek eksenli preste 200 MPa basınç 
altında ön şekillendirme işlemine tabii tutulmuştur. Açık 
atmosferden etkilenmemesi için kalıp içerisinde tutulan 
numuneler, 4580 A, 4.5 V akım değerlerinde 7 dakika 
bekleme süresinde sürekli DC akım uygulamak 
suretiyle üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem 
sonucunda 20 mm çapında ve 5 mm yüksekliğinde 
numuneler elde edilmiştir. Dirençle sinterleme 
yönteminin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1. Dirençle sinterleme tekniğinin şematik gösterimi 

Elde edilen numuneler, metalografik incelemeler için, 
standart numune hazırlama yöntemlerine uygun olarak, 
2500 gridlik zımpara kademesine kadar zımparalanmış, 
alümina solüsyonla parlatılmış ve Marbles reaktifi (50ml 
su, 50ml HCl, 10gr CuSO4) çözeltisi kullanılarak 
dağlanmıştır. Üretilen numunelerin mikroyapı ve faz 
analizleri optik, taramalı elektron mikroskobu (SEM-
EDS) ve x-ışınları difraksiyon (XRD) analizi yardımıyla 
yapılmıştır. Sertlik ölçümleri, Rockwell sertlik ucu 
kullanılarak 150 kgf yük altında gerçekleştirilmiştir. 
Numunelerin yoğunlukları, suyun kaldırma kuvvet 
prensibini kullanan Archimed prensibi ile hesaplanmış 
ve nispi yoğunlukları tespit edilmiştir.  

3. Deneysel Sonuçlar 
 
3.1. Metalografik İncelemeler  

 
Malzeme üretim tekniği olarak toz metalurjisi yöntemi 
kullanıldığında, nihai ürünün kalitesini, üretim süreci ve 
hammadde olarak kullanılan tozların özellikleri 
belirlemektedir [10]. Üretimde kullanılan tozların 
şeklinin belirlenmesi ve yüzey alanının büyüklüğünden 
dolayı saklama koşullarında oksitlenme olasılığı olan 
partiküllerin oksit içeriğinin tespit edilmesi amacıyla 
SEM-EDS analizleri yapılarak numune üretimindeki 
başlangıç toz özellikleri belirlenmiştir (Şekil 2). 
 
SEM-EDS incelemelerinden demir ve kobalt tozlarının 
flake şeklinde, krom tozunun homojen olmayan ve 
keskin köşeli tane yapısında olduğu görülmekle birlikte 
bu tozlarda eser miktarda oksijen içeriğine 
rastlanmıştır. Silisyum ve mangan toz boyutlarının 
geniş bir aralıkta değişim gösterdiği, keskin köşeli ve 
düzensiz bir geometriye sahip olduğu görülmüştür. 
Carbonyl nikel tozu genel olarak küresel forma yakındır, 
molibden tozu ise yapraksı çıkıntılar bulunan küresel 
forma yakın olmakla birlikte topaklanma eğiliminde 
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca bu tozlarda oksijen içeriği 
tespit edilmemiştir. 

 

 

 
 

Nikel tozunun SEM-EDS analizi 
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Demir tozunun SEM-EDS analizi 

 

 

 
 

Kobalt tozunun SEM-EDS analizi 
 

 

 

 
 

Mangan tozunun SEM-EDS analizi 
 
 

 

 

 
 

Silisyum tozunun SEM-EDS analizi 
 

 

 

 
 

Krom tozunun SEM-EDS analizi 
 

 

 

 
 

Molibden tozunun SEM-EDS analizi 
 
 

Şekil 2. Başlangıç tozlarının SEM-EDS analizleri 
 
Elementel tozlar kullanılarak 4580 amper ve 4.5 volt 
akım değerinde 7 dakika bekleme süresi sonunda elde 
edilen numunelerin Optik ve SEM mikroyapıları Şekil 3 
ve 4’de verilmiştir. Optik ve SEM incelemelerinden 
numunelerin faz dönüşümünün tamamlandığı ve 
yüksek yoğunluklu malzemelerin elde edildiği 
görülmektedir. SEM-EDS incelemelerinden (Şekil 4) 
kobaltın ana element olduğu, açık renkli bölgenin Mo 
içeriğinin yüksek olduğu ve bunun yanı sıra beklenilen 
kimyasal kompozisyona ulaşıldığı gözlenmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. DS tekniği ile üretilen Stellite 21 süper 
alaşımının optik görüntüsü 

 

 
 

 
 

 

 
 

Şekil 4. DS tekniği ile üretilen Stellite 21 süper 
alaşımının SEM-EDS görüntüsü 

 
3.2. X-Işınları Analizi  

 
Sinterlenen numunelerde oluşan fazları tespit etmek 
için x-ışınları difraksiyon analiz (Şekil 5) yöntemi 

kullanılmıştır. Bu paternlerden -fcc, Cr7C3, Cr23C6, -
hcp ve Co3Mo fazları tespit edilmiştir. Solek ve 
arkadaşları [11], Stellite 21 üzerine yaptığı çalışmada 
ısıl işlem sonrası alınan XRD paternlerinden, mevcut 

çalışmada tespit edilen Co3Mo fazı dışındaki  -fcc, 

Cr7C3, Cr23C6, -hcp fazlarının saptandığı belirtilmiştir.  
 

 
 

Şekil 5. DS tekniği ile üretilen Stellite 21 süper 
alaşımının XRD paternleri 
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3.3. Sertlik ve Yoğunluk 

 
Sertlik ölçümleri Rockwell sertlik ucu kullanılarak 
yapılmış olup, metalografik olarak hazırlanmış 
numunelerden 150 kgf yük altında 5 farklı ölçümün 
aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir. Yapılan 

ölçümler neticesinde numunenin sertliği 312 HRC 
olarak belirlenmiştir. Stellite 21 süperalaşımının sertliği, 
ısıl işlem uygulanıp uygulanmadığına, uygulanan ısıl 
işlem türüne, yaşlanma süresine ve ısıl işlem süresince 
yapılan deformasyon işlemine bağlı olarak 28-40 HRC 
(290-400 HV) aralığında değişim gösterdiği 
bildirilmektedir [12]. Rajeev ve arkadaşları [13], AISI 
H13 takım çeliğinin yüzeyini soğuk metal transfer 
kaynak prosesi ile Stellite 21 kaplamışlar ve ısıl işlem 
sonrası sertlik değerini 343 HV olarak tespit etmişlerdir.  
Yapılan çalışmada elde edilen sertlik değerlerinin ısıl 
işlem öncesi belirlendiği göz önüne bulundurulduğunda, 
sertliğin literatürün kabul ettiği aralıkta olduğu 
görülmektedir.  
 
Üretilen numunelerin yoğunlukları Archimed prensibine 
göre hesaplanmış olup nispi yoğunluk %92.2 olarak 
tespit edilmiştir. Mostafaei ve arkadaşları [14], benzer 
içeriğe sahip Stellite 6 süperalaşımını 3D printer 

yöntemi kullanılarak 1260C’de 1 saat bekleme süresi 
ile sinterlemiş %55 nispi yoğunluğa ulaşmış ve 
ardından sinterleme süresini değiştirmeden sıcaklığı 

1310C’ye çıkararak %99.8 nispi yoğunluk elde etmiştir. 
Alternatif TM yöntemi olan DS teknikleri ile elde edilen 
numunenin nispi yoğunluğu, literatür çalışmaları 
ışığında üretim yöntemi göz önüne alınarak 
değerlendirildiğinde yüksek yoğunluk değerlerine 
ulaşıldığı görülmektedir. 
 

4. Genel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 
 

1. Co esaslı Stellite 21 süper alaşımı dirençle 
sinterleme yöntemi ile yaklaşık 4600A akım 
değerinde 7 dakikada %92.2 nispi yoğunluğa 
sahip olarak üretilmiştir. 

2. Numunenin XRD paterninden -fcc, Cr7C3, 

Cr23C6, -hcp ve Co3Mo faz yapısında olduğu 
tespit edilmiştir. 

3. Belirlenen üretim şartlarında elde edilen 

numunenin sertliği 312 HRC olarak 
ölçülmüştür.   
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Özet 

Bu çalışmada, AA7075 T6 alaşımının tornalanmasında, 
kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliğinin yüzey 
pürüzlülüğü üzerindeki etkileri deneysel olarak 
araştırılmıştır. İşleme deneyleri, Taguchi L9 dikey dizini 
göre tasarlandı. İşleme testleri üç farklı kesme hızı 
(250, 300 ve 350 m/dk), üç farklı ilerleme miktarı (0,1 
0,15 ve 0,2 mm/dev) ve üç farklı talaş derinliğinde( 1, 
1,5 ve 2 mm) CNC torna tezgâhında kuru kesme 
şartlarında gerçekleştirilmiştir. Kesme parametrelerinin 
yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini belirlemek amacıyla 
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen analiz 
sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde % 75,72 
katkı oranı ile en etkin parametrenin ilerleme hızı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: İşlenebilirlik, Yüzey Pürüzlülüğü 

Varyans Analizi 

Abstract 

In this study, effects on surface roughness of cutting 
speed, feed rate and depth of cut were experimentally 
investigated in turning of AA 7075 T6 alloy. The 
experimental design was conducted according to 
Taguchi’s L9 orthogonal array. The machining tests 
were performed without coolant on a CNC turning 
centre at three different cutting speeds (250, 350, 450 
and 550 m/min), feed rates (0.1 0.15 and 0.2 mm/rev) 
and depth of cut (1 1.5 ve 2mm). ANOVA was used to 
determine the effect of cutting parameters on the 
surface roughness. According to the obtained analysis 
results, it was seen that the most influential parameters 
on surface roughness was feed rate by 75.72 %. 

Keywords: Machinabilty, Surface Roughness Anova 

1. Giriş

Modern imalat endüstrindeki amaç, kısa sürede düşük 
maliyetli ve kaliteli ürünler üretmektir. Fabrikalarda çok 
yaygın hale gelen yüksek hassasiyet ve çok düşük 
işlem süresi sağlayabilen bilgisayar destekli nümerik 
kontrollü (CNC) tezgâhlar ile birlikte otomatik ve esnek 
üretim sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle parçaların 
işlenmesinde tornalama ilk ve en yaygın yöntemdir. 
Parçaların işlenmesinde, yüzey kalitesi en çok belirtilen 
müşteri gereksinimlerinden biridir. İşlenmiş parçalarda 
yüzey kalitesinin ana göstergesi yüzey pürüzlülüğüdür. 
Yüzey pürüzlülüğü, takım geometrisi (kesici takım uç 
radius, kenar geometrisi ve eğim açısı) ve kesme 
koşulları gibi proses parametrelerinin ana 
sonuçlarından biridir (kesme hızı, ilerleme miktarı, 

kesme derinliği v.b.) [1,2]. İşlenmiş yüzeylerin 
özellikleri, parçaların yorulma dayanımını, korozyon 
direncini ve tribolojik özelliklerini büyük ölçüde etkiler. 
İşleme sonrası elde edilen yüzey kalitesi malzemenin 
kalitesini belirler. Yüksek yüzey pürüzlülüğü değerleri 
parça yorulma ömrünü azaltır. Bu nedenle, işlenmiş 
yüzeylerin kontrolü doğru tornalama operasyonları için 
çok önemlidir. Faydalı ömürleri boyunca diğer 
elemanlarla veya malzemelerle temas halinde olan 
makine parçaları, yüzey kalitesi ve boyutsal 
hassasiyetten etkilenirler. Bu nedenle üretim 
süreçlerindeki en önemli hususlar yüzey özelliklerini 
ölçmek ve karakterize etmektir [3,4]. 

Konuya ilişkin literatürde yer alan çalışmalar 
incelendiğinde, Raykar ve arkadaşları, Al 7075 
malzemesinin kaplamalı ve kaplamasız kesici uçlar 
kullanılarak farklı kesme parametrelerinde tornalanarak 
yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüş. Taguchi'ye dayalı 
gri ilişkisel analizle optimum değerler tespit edilmiştir. 
Taguchi'ye dayalı gri ilişkisel analiz birden fazla yanıt 
içeren işleme operasyonlarının optimizasyonu için çok 
etkili bir teknik olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca, Al 
7075'in yüksek hızlarda tornalanması için önerilen 
kesme parametreleri, kaplamalı karbür kesici takım ve 
kuru işleme koşullarında 200 m/dak kesem hızı, 0,1 
mm/dev ilerleme miktarı ve 0,5 mm kesme derinliği 
olarak belirlemişlerdir [5]. Subramanian ve arkadaşları, 
farklı işleme koşullarında frezeleme yöntemi ile işlenen 
Alüminyum 7075-T6’nın işlenmesi sırasında kesme 
kuvvetlerinin optimum değerlerinin elde edildiği işleme 
parametresini belirlemek için yanıt yüzey yöntemi ve 
genetik algoritma kullanılmıştır. Frezeleme 
deneylerinde kesme parametreleri olarak kesme hızı, 
ilerleme miktarı, eksenel kesme derinliği kullanılmış. 
Öngörülen sonuçlar ile deney sonuçları arasında bir 
karşılaştırma yapıldı ve % 95 güven düzeyi sınırında iyi 
olduğu tespit edilmiş. İkinci dereceli modellerde kesme 
hızının baskın faktör olduğunu görmüşler, bunu ilerleme 
miktarı ve eksenel kesme derinliği takip etmiş. Ayrıca, 
yüksek kesme hızı, düşük ilerleme miktarı ve düşük 
eksenel kesme derinliğinde daha düşük kesme 
kuvvetlerine yol açtığını tespit ettik [6]. Kilickap’ın 
yaptığı çalışmada, Al-7075'in delme işlemi sırasında 
soğutma sıvısı kullanılmadan yapılan deneylerde çapak 
yüksekliğini ve yüzey pürüzlülüğünü etkileyen delme 
parametrelerinin optimum kombinasyon değerlerini 
seçmek için Taguchi metodu ve yanıt yüzey yöntemi 
kullanılmış. Deney parametresi olarak üç farklı kesme 
hızı, üç farklı ilerleme miktarı ve üç farklı matkap uç 
açısı seçilmiş. Deneylerin analizinde, Taguchi 
yönteminin optimum kesme parametrelerini başarıyla 
doğrulayabildiğini göstermiştir. Çapak yüksekliği ve 
yüzey pürüzlülüğü için en iyi işleme parametresini 
ANOVA kullanılarak belirlenmiş. ANOVA sonuçları, 
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ilerleme miktarının çapak yüksekliği üzerinde daha 
büyük etkiye sahip olan ana kesme parametreleri 
olduğunu ortaya koymaktadır. En düşük çapak 
yüksekliği ve optimum yüzey pürüzlülüğü için en iyi 
işleme parametreleri 4 m/dak kesme hızı, 0,1 mm/devir 
ilerleme miktarı ve 135°  matkap uç açısı olarak 
belirlemişler [7]. Tosun ve Pihtili yaptığı çalışmada, Al-
7075 için yüzey pürüzlülüğü ve malzeme kaldırma oranı 
gibi performans özelliklerini dikkate alarak, hem 
geleneksel soğutma teknikleri hem de minimum miktar 
yağlama (MQL) soğutma teknikleri için gri ilişkisel 
analiz kullanılarak, yüzey frezeleme işleminin 
optimizasyonunu incelemişlerdir. Deney parametreleri 
olarak iş mili hızı, ilerleme miktarı, soğutma tekniği ve 
kesici takım malzemesi gibi farklı kesme parametreleri 
kullanmışlardır. Deney tasarımı için ortogonal bir dizi 
kullanmışlar ve optimum işleme parametreleri, gri 
ilişkisel analizden elde edilen gri ilişkisel dereceyle 
belirlemişlerdir. Yüzey pürüzlülüğü ve malzeme 
kaldırma oranı üzerine ilerleme miktarı, kullanılan diğer 
frezeleme parametreler arasında en güçlü faktördü. 
Kontrol edilebilir faktörlerin yüzey pürüzlülüğü ve 
malzeme kaldırma performansı üzerine önemi, ilerleme 
miktarı>kesme hızı>takım malzemesi> soğutma tekniği 
sırasına göre olduğunu ortaya koymuşlardır [8]. 
Camposeco-Negrete yaptığı çalışmada, Al 6061-T6'nın 
tornalanmasında enerji tüketimini en aza indirmek için 
üç farklı kesme hızı, üç farklı ilerleme miktarı ve üç 
farklı talaş derinliği kullanarak kesme parametrelerinin 
optimizasyonu için Taguchi yöntemi ve Varyans analizi 
kullanmışlardır. Enerji tüketimini ve yüzey 
pürüzlülüğünü en aza indirgemek için ilerleme 
miktarının en önemli faktör olduğunu tespit etmişler. 
Bununla birlikte, minimum enerji tüketimini elde etmek 
için gereken işleme parametreler ile minimum yüzey 
pürüzlülüğü elde etmek için gereken işleme 
parametrelerinin aynı olmadığını görmüşler. Yüksek 
ilerleme miktarında minimum enerji tüketimi elde 
edilirken, aynı şartlarda daha yüksek yüzey pürüzlülüğü 
değerleri ölçülmüştür [9]. Yaka ve arkadaşları yaptıkları 
çalışmada, Al 7075-T6 farklı kesme parametreleri ile 
frezelenmesi sonucu oluşturulan serbest formlu 
yüzeylerde minimum yüzey pürüzlülüğü elde etmek için 
Taguchi yöntemi ve Varyans analizi kullanılarak 
optimum kesme parametrelerini belirlemeyi 
amaçlamışlardır. Serbest formlu yüzeylerin 
işlenmesinde en düşük yüzey pürüzlülüğü 220 m/dak 
kesme hızı, 1100 mm/dak ilerleme miktarı, 0,5 mm'lik 
yanal adım ve spiral işleme ile elde edildi. Kesme 
hızının aksine, yanal adımdaki artış yüzey 
pürüzlülüğünü artırmıştır. En düşük yüzey 
pürüzlülüğünün spiral işlemede olduğu ve en fazla 
yüzey pürüzlülüğünün zig-zag işlemede olduğu 
görülmüştür [10]. 
 
Bu çalışmada, AA7075 T6 alaşımının tornalanmasında 
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Deney sonuçları analiz edilerek 
en düşük yüzey pürüzlülüğü değeri için optimum kesme 
parametreleri belirlenmiştir. 
 

2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada AA 7075 alaşımının tornalanmasında 
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Çizelge 1’de AA 7075 alaşımının 
kimyasal kompozisyonu yer almaktadır. İşleme 
deneyleri Taguchi L9 dizinine göre kuru kesme 
şartlarında CNC torna tezgâhında gerçekleştirildi. 

 
İşlenmiş yüzeyler üzerinde yüzey pürüzlülüğü (Ra) 
ölçümleri Mahr Perthometer M1 model yüzey 
pürüzlülük test cihazı ile ölçülmüştür. Örnekleme 
uzunluğu 0.8 mm ve ölçüm uzunluğu 12 mm olarak 
belirlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğü değerleri her bir deney 
sonrası oluşan işlenmiş yüzeyler üzerinde üç farklı 
noktada yapılan ölçümlerle belirlenmiştir. Ölçümlerin 
ortalamasının hesaplanmasıyla ortalama yüzey 
pürüzlülüğü belirlenmiştir. 
 
Çizelge 1 AA7075 T6 Alaşımının %  kimyasal analiz 
sonuçları 
 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

0.523 0.521 1.401 0.12 2.38 5.924 88.98 

 
Son yıllarda Taguchi metodu deney sayısını azaltması, 
üretim ve test maliyetlerini düşürmesi sebebiyle 
mühendislik analizlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Taguchi deney tasarım metodu 
optimizasyon problemlerinin çözümünde yardımcı 
olmaktadır. İşlenmiş yüzeyin kalitesini doğrudan 
etkileyecek olan etkin kesme parametrelerinin 
belirlenmesi gerekmektedir [11-13]. Bu amaçla kesme 
hızı, ilerleme değeri ve talaş derinliği dikkate alınacak 
parametreler olarak belirlenmiştir. Bu kesme 
parametreleri ve seviyeleri dikkate alınarak Taguchi L9 
dikey dizinine göre işleme deneyleri yapılmıştır. 
Deneylerde kullanılan işleme parametreleri ve 
seviyeleri Çizelge 2’de ve Deney dizini Çizelge 3’de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 2 İşleme Parametreleri ve seviyeleri 
 

Kontrol 
faktörleri 

Sembol Seviye 
I 

Seviye 
II 

Seviye 
III 

Kesme Hızı 
(m/dk) 

A 250 300 350 

İlerleme 
Miktarı 

(mm/dev) 

B 0.1 0.15 0.2 

Talaş 
Derinliği(mm) 

C 1 1.5 2 

En iyi işlenmiş yüzeyin belirlenmesinde, kontrol 
faktörlerinin optimizasyonunda S/N oranları 
yararlanılmıştır. AA 7075 alaşımının Taguchi L9 deney 
tasarımına göre yapılan işleme deneylerinde, elde 
edilen yüzey pürüzlülük değerlerine göre S/N oranları 
“en küçük en iyi eşitliği” kullanılarak hesaplanmıştır. 
Çizelge 4’de işleme sonrası elde edilen yüzey 
pürüzlülük değerleri ve bunlara karşılık gelen S/N 
oranları yer almaktadır. Deney tasarımında kullanılan 
tüm kontrol faktörlerinin birbiriyle etkileşimlerini 
belirlemek için Anova yöntemi kullanıldı [12]. Bu 
çalışmada yüzey pürüzlülüğü üzerinde kesme hızı, 
ilerleme miktarı ve talaş derinliğinin etkilerini analiz 
etmek için varyans (Anova) analizi yapılmıştır. 
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Çizelge 3 Deney dizini 

Deney 
No 

Kontrol Faktörleri 

     A           B               C 

1 1 1 1 

2 1 2 2 

3 1 3 3 

4 2 1 1 

5 2 2 2 

6 2 3 3 

7 3 1 2 

8 3 2 3 

9 3 3 1 

 
3. Sonuçlar ve Tartışma 

 
AA7075 alaşımı üzerinde yapılan işleme deneyleri 
sonucunda elde edelin yüzey pürüzlülüğü değerlerinin 
kesme parametrelerine bağlı olarak değişimi Şekil 1’de 
görülmektedir. Şekil 1 incelendiğinde, artan kesme hızı 
ile yüzey pürüzlülük değerlerinin azaldığı görülmektedir. 

Bunun ile birlikte artan ilerleme miktarı ile yüzey 
pürüzlülük değerlerinin arttığı görülmektedir. Kontrol 
faktörlerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi S/N 
yanıt tablosu kullanılarak analiz edilmiştir. Yüzey 
pürüzlülüğü değerinin en küçük değer olması için en 
büyük S/N oranı kontrol faktörüne ait optimum seviyeyi 
göstermektedir. Çizelge 5’de yüzey pürüzlülüğü için  
S/N yanıt tablosu verilmiştir. Tornalama deneyleri 
sonucunda yüzey pürüzlülük değerlerinin aritmetik 
ortalaması (TRa) 1,755 µm hesaplanmıştır. Aynı 
zamanda S/N oranı aritmetik ortalaması da -4,601 dB 
hesaplanmıştır.  
 
Çizelge 5 Yüzey pürüzlülüğü için S/N yanıt tablosu 

Seviyeler Kontrol Faktörleri 

A B C 

1 -2.56522 -8.96009 -4.42624 

2 -2.60136 -2.88465 -3.31433 

3 -2.48150 4.19666 0.09249 

Delta 0.11985 13.15675 4.51873 

 
En düşük yüzey pürüzlülüğü değeri için kontrol 
faktörlerinin optimum seviyeleri A kesme hızı 300 m/dk 
(Seviye 2), B ilerleme hızı 0,1 mm/dev (Seviye 1) ve C 
talaş derinliği 1 mm (Seviye 1) üzerini bu 
parametrelerle yapılan deneyler sonucunda yüzey 
pürüzlülük değeri 0,574 µm ölçülmüştür. 
 

Çizelge 4. . İşleme sonrası elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ve S/N oranları 

 

 

 

Deney No 

Kontrol Faktörleri  

Ortalama Yüzey 
Pürüzlülük  Değeri 

Ra (µm) 

 

S/N Oranı 

(dB) 

A 

Kesme hızı 

B 

İlerleme 
miktarı 

C 

Talaş 
Derinliği 

1 250 0.1 1 0.872 1.1897 

2 250 0.15 1.5 1.057 -0.4815 

3 250 0.2 2 1.878 -5.4739 

4 300 0.1 1 0.574 4.8218 

5 300 0.15 1.5 1.078 -0.6524 

6 300 0.2 2 2.125 -6.5472 

7 350 0.1 1.5 0.600 4.4370 

8 350 0.15 2 1.107 -0.8830 

9 350 0.2 1 1.986 -5.9596 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1023



 

 

 
                      a) 1mm talaş derinliği                                                                         b) 2mm talaş derinliği 

 
Şekil 1 İşleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri a) 1mm b) 2mm talaş derinliğinde 

 
Çizelge 6. Yüzey pürüzlülüğü için Anova sonuçları. 

 

Kontrol 
Faktörleri 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

F Değeri P Değeri 
Katkı 
Oranı  % 

A 1 2,0122 0,00608 0,03 0,968 9,151 

B 2 16,6526 8,32629 44,50 0,000 75,724 

C 2 2,4550 1,22750 6,56 0,015 11,163 

Error 10 0,8713 0,18713 - - 3,9620 

Total 15 21,9911    100 

 
Yüzey pürüzlülüğü üzerinde, kesme hızının, ilerleme 
miktarının ve talaş derinliğinin etki oranını belirlemek 
için istatiksel bir metot olan Anova kullanılmıştır [13]. 
Yapılan bu analiz % 95 güven seviyesinde 
gerçekleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) için 
varyans analiz sonuçları Çizelge 6’de sunulmuştur. 
Varyans analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü 
değeri üzerinden en fazla öneme sahip değişken % 
75,72 katkı oranı ile ilerleme hızı olmuştur. İstatiksel 
analiz sonuçları ile deneysel çalışmada elde edilen 
sonuçlar karşılaştırıldığında birbirlerini doğrular 
niteliktedir. 

 
4. Sonuçlar  
 
Bu çalışmada, AA7075-T6 alaşımının tornalanmasında 
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisinin 
analizi ve optimizasyonu yapılmıştır. Yapılan çalışmada 
elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
 
Optimum yüzey pürüzlülük değeri, A kesme hızı 300 
m/dk (Seviye 2), B ilerleme miktarı 0,1 mm/dev (seviye 
1). ve C talaş derinliği 1 mm (seviye 1) bu 
parametrelerle yapılan işleme deneyi sonucunda yüzey 
pürüzlülük değeri 0,574 µm ölçülmüştür. 
 
Analiz sonuçlarına göre yüzey pürüzlülüğü üzerinde en 
etkin parametrenin %75,72 katkı oranı ile ilerleme 
miktarı olduğu belirlenmiştir. 
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Özet 
NiMnGa şekil hafızalı alaşımlar nispeten yüksek 
sıcaklıklardaki şekil hafıza özellikleri ile dikkat 
çekmiştir. Yüksek sıcaklık dönüşümü gösteren şekil 
hafızalı alaşımlar özellikle havacılık ve otomotiv 
sektörü için cazip hale gelmiştir.Bu çalışmada Ni, Mn, 
Ga ve Mo elementleri vakumlu indüksiyon ocağında 
ergitilerek Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2  alaşımı elde 
edilmiştir. Elde edilen alaşım önce fırında sonrasında 
açık hava ortamında soğumaya bırakılarak pota 
içerisinden alınmıştır. Bu işlem 3 kez tekrarlanmıştır. 
Sonrasında elde edilen alaşım 950 

o
C’de  2h ve 24

saat ısıl işlem fırınında bekletildikten sonra buzlu su 
ortamında soğutulmuştur.  Elde edilen alaşımda 
meydana gelen faz dönüşümleri optik mikroskop ile 
incelenmiş,  mikrosertlik değerleri kıyaslanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şekil hafızalı alaşım, martenzit, 

ısıl işlem. 

Abstract 

NiMnGa shape memory alloys are noted for their 
shape memory properties at relatively high 
temperatures. Shape memory alloys with high 
temperature conversion have become particularly 
attractive for the aerospace and automotive 
industries. In this study, Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2 
alloy was obtained by melting Ni, Mn, Ga and Mo 
elements in vacuum induction furnace. The alloy 
obtained was removed from the crucible by allowing 
it to cool first in the furnace and then in the open air 
environment. This procedure was repeated 3 times. 
Subsequently, the alloy was heated to 950 oC for 2h 
and 24 hours in a heat treatment furnace and then 
cooled under ice water. The phase transformations in 
the obtained alloy were examined by optical 
microscope and microhardness values were 
compared. 

Keywords: Shape memory alloy, martensite, heat 

treatment. 

1.Giriş

NiMnGa şekil hafızalı alaşımlar nispeten yüksek 
sıcaklıklardaki şekil hafıza özellikleri ile dikkat 
çekmiştir [1-3]. Geniş martenzit dönüşüm sıcaklığı 
gösteren bu alaşımlar aktüatör ve sensör olarak 
birçok kullanım alanı bulmaktadırlar [2,4,6]. Bunun 
yanında yüksek sıcaklık dönüşümü gösteren bu 

alaşımlar özellikle havacılık ve otomotiv sektörü için 
de cazip hale gelmiştir [7]. Şekil hafızalı 
alaşımlarının faz dönüşüm sıcaklıkları, bileşime 
bağımlıdır. Bi NiMnGa alaşımında Ga içeriğinin % 
1'lik değişimi, martensitik dönüşüm sıcaklığının 85 ° 
C'lik değişimine neden olabilir [16]. Şekil hafıza 
özelliği iç yapı ile yakından ilgili olup, NiMnGa 
alaşımları beş tabakalı martensit (5 M) veya yedi 
katmanlı martensit (7 M) yapıları ile martensitin en 
kısa kristalografik ekseni ile çakıştığı yapıya sahiptir 
[8].  Şekil hafızalı alaşımların tavlanması da 
dönüşüm sıcaklıklarını ve içyapıyı etkileyen önemli 
unsurlardan biridir [9].Yang ve ark. yapmış oldukları 
çalışmada 1073 K’de tavlanan Fe45Mn26Ga29 
alaşımının martenzit dönüşüm sıcaklığını arttırdığını 
görmüşlerdir. 

Yapılan bu çalışmada Ni, Mn, Ga ve Mo elementleri 
vakumlu indüksiyon ocağında ergitilerek 
Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2 alaşımı elde edilmiştir. Elde 
edilen alaşım önce fırında sonrasında açık hava 
ortamında soğumaya bırakılarak pota içerisinden 
alınmıştır. Sonrasında alaşım 950 

o
C’de  2h ve 24 

saat ısıl işlem fırınında bekletildikten sonra buzlu su 
ortamında soğutulmuştur.  Meydana gelen faz 
dönüşümleri optik mikroskop ile incelenmiş,  
mikrosertlik değerleri kıyaslanmıştır. 

2.Materyal ve Metot

Öncelikle %99,9 saflığa sahip Ni, Mn, Ga ve Mo 
elementleri Tablo.1’de gösterilen oranlarda tartım 
alınarak 250 ml lik 1700

o
C sıcaklığa dayanıklı %99

saflığa sahip Alümina pota içerisine alınmıştır. 
Sonrasında bu pota, ortalama 1450 

o
C vakumlu 

indüksiyon ocağına alınarak ergitme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen alaşım önce fırında 
sonrasında açık hava ortamında soğumaya 
bırakılarak pota içerisinden alınmıştır. Bu işlem 3 kez 
tekrarlanmıştır. Elde edilen Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2 

alaşımı 950 C’de 2h ve 24 saat bekletilerek 
sonrasında buzlu su ortamında soğutulmuştur. 
Sonrasında zımpara numarası 120, 400, 600, 800 ve 
1200 olan zımparalar kullanılarak ardından çuhada 1 
mikronluk elmas süspansiyon yardımıyla 

parlatılmıştır. Dağlama işlemi %3’lük taze 

hazırlanan Nital çözeltisine 5 g FeCl2 eklenerek 
hazırlanan çözeltide yaklaşık 1 dakika bekletilerek 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen alaşımda meydana 
gelen faz dönüşümü optik mikroskop ile incelenmiş 
mikrosertlik değerleri kıyaslanmıştır. 
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Tablo1. Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2  alaşımı % ağırlıkça ve 
atomsal ağırlıkları. 

Element Atomik Kütlece 
 % 

Ni 55,5 53,905 
Mn 25 22,728 
Ga 17,5 20,191 
Mo 2 3,175 
e/a 7,95 

 

3. Deneysel Sonuçlar  
 

Şekil 1’de Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2 alaşımının 2h ve 24 
saat ısıl işlem uygulanmış örneklerin optik mikroskop 
görüntüleri gösterilmiştir. Bu yapılar incelendiğinde 
24h ısıl işlem uygulanmış örnekte elde edilen 
martenzit yapıların daha belirgin bir şekilde ortaya 
çıktığı görüşmüştür. 
 

   
Şekil 1. Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2  alaşımının 950 

o
C’de 

2h(a) ve 24h(b) bekletildikten sonran buzlu suda 
soğutularak elde edilen mikroyapı görüntüleri. 
 
Şekil 1’de Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2  alaşımının döküm, 2h 
ve 24 saat ısıl işlem uygulanmış örneklerin 
mikrosertlik değerleri gösterilmiştir. Isıl işlem 
uygulanmış örneklerin sertlik değerinin döküm haline 
kıyasla azaldığı görülmektedir. 

 
Şekil 2. Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2 alaşımının döküm 
sonrası 950 

o
C’de 2h ve 24h bekletilerek buzlu suda 

soğutulan örneklerin mikrosertlik değerleri. 
 

4. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Yapılan bu çalışmada Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2 alaşımına 
yapılan ısıl işlem sonucunda elde edilen sonuçlar şu 
şekildedir. 

 Optik mikroskop yapıları incelendiğinde 24h 
ısıl işlem uygulanmış örnekte elde edilen 
martenzit yapıların daha belirgin bir şekilde 
ortaya çıktığı görülmüştür. 
 

 Isıl işlem uygulanmış örneklerin sertlik 
değerinin döküm haline kıyasla azaldığı 
görülmektedir. Ni55,5Mn25Ga17,5Mo2  şekil 
hafızalı alaşımlarda martenzit yapıların döküm 
haline göre sertliğinin azaldığı görülmüştür. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, AA 7075 alaşımına farklı 
sürelerde uygulanan yapay yaşlandırma ısıl 
işleminin, basma davranışı üzerine etkisi 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, Basma testi 
için de 11 adet ( çap 10 mm, boy 20 mm) 
numune hazırlandı. Hazırlanan numuneler 480 
°C sıcaklıkta 2 saat solüsyona alınıp hızla 
soğutulmuştur. Daha sonra bu numuneler 125 
°C sıcaklıkta ve farklı sürelerde (48, 72 ve 96 
saat) yaşlandırılmışlardır. Yaşlandırılan 
alaşımlar, basma testi ölçümleri ile karakterize 
edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonunda AA 7075 
alaşımında yaşlandırma sonucu oluşması 
beklenen ikinci faz çökelti boyutları farklı 
yaşlandırma sürelerine göre değişiklik göstermiş 
ve yapay yaşlandırma işleminin basma dayanım 
değerini etki ettiği gözlemlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Yapay yaşlandırma, AA 
7075, Basma Deneyi 
 
Abstract 
 
In this study, the effect of artificial aging heat 
treatment applied on AA 7075 alloy at different 
times was investigated. In the study, 11 
samples (diameter 10 mm, height 20 mm) were 
prepared for the compression test. The 
prepared samples were cooled to 480 °C for 
2hours and rapidly cooled. These samples were 
then aged at 125 °C. and at different times (48, 
72 and 96 hours). Aging alloys are 
characterized with compression test 
measurements. At the end of the studies, it was 
observed that the dimensions of the second 
phase sediment expected to occur as a result of 
aging in AA 7075 alloy varied according to the 
different aging times and it was observed that 
the artificial aging process had a compressive 
strength. 
 
Keywords: Artificial Aging, AA7075, 
Compression Test 
 
1. Giriş 
Malzeme bilimi alanında önemli özellikleri 
bünyesinde bulunduran mühendislik 

malzemelerinden biriside alüminyum ve 
alaşımlarıdır. Alüminyum alaşımlarının en 
önemli avantajları işlenilebilirliğinin kolay 
olması, elektrik ve ısıl iletkenliğidir. Ayrıca 
alüminyum ve alaşımları, aşınma dirençlerinin 
ve sertliklerinin düşük olmasına rağmen 
endüstrilerde özellikle de tribolojik uygulama 
alanlarında, demir ve çelikten sonra çok fazla 
kullanılan malzemelerdir [ 1 ]. 

Bütün imalat sektörlerinde olduğu gibi, 
havacılık endüstrisinde sürekli gelişmeler 
yaşanmakta, araştırma geliştirme faaliyetleri 
arttırılmakta ve bu doğrultuda sürekli olarak 
hafifletme çalışmaları yapılmaktadır. Üretilen 
hava araçlarının daha güvenli, korozyona ve 
yorulmaya daha dayanıklı olması ve en önemlisi 
de daha az yakıt tüketerek daha fazla menzile 
ulaşması bu çalışmaların hedeflerindendir. 
Uygulanacak hafiflik sağlama stratejileri, 
malzemenin mukavemetinde azalmaya yol 
açmamalıdır. Yüksek mukavemetli alüminyum 
alaşım malzemeler potansiyel olarak kritik 
kütleyi azaltabilmektedir. Yan darbe kirişleri, 
direkler gibi araç bileşenlerini oluşturan çelik 
veya düşük mukavemetli alüminyum 
alaşımlarının kullanıldığı yerlerde AA 7075 ilgi 
çekicidir [ 2 ]. 

2. Alüminyum  
Alüminyum, hafif ve yumuşak bir metal olmakla 
beraber mat gümüşümsü bir renge sahiptir. 
Alüminyum yer kabuğunda en çok bulunan 
üçüncü elementtir. Saf alüminyum çekme 
dayanımı olarak yaklaşık 49 MPa iken 
alüminyum alaşımlandırıldığında bu değer 700 
MPa'a çıkabilmektedir. Yoğunluğu, bakırın veya 
çeliğin yaklaşık olarak üçte biri kadardır. Üstün 
korozyon özelliklerine sahip olmasının nedeni, 
üzerinde oluşan koruyucu oksit tabakasından 
kaynaklanmaktadır. Saf alüminyumun çekme 
dayanım değerleri düşük olmakla beraber, 
bakır, magnezyum, çinko, silisyum ve 
manganez gibi pek çok elementle 
alaşımlandırılarak mekanik özellikleri 
geliştirilebilmektedir [ 3 ]. 

3. Alüminyum alaşımları  
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Alüminyum işlem ve döküm alaşımı olarak iki 
ana gruba ayrılır ve alaşımlar dört rakam ile 
ifade edilir. İşlem alaşımlarında aşağıda verildiği 
gibi ilk rakam bileşikteki ana elementi belirtir. 

• 1xxx % 99.0 veya daha fazla Al 
• 2xxx ana alaşım elemeti Cu 
• 3xxx ana alaşım elementi Mn 
• 4xxx ana alaşım elementi Si ve Cu ve /veya 
Mg 
• 5xxx ana alaşım elementi Mg 
• 6xxx ana alaşım elementi Mg,Si 
• 7xxx ana alaşım elementi Zn 
• 8xxx Diğer elementler 
• 9xxx Yaygın kullanılmayan seriler [ 3 ]. 
 

 
 

Şekil 3.1.Alüminyum alaşımlarının kullanım alanları 
ve özellikleri (URL-1, 2018). 

Şekil 3.1’de gösterildiği gibi 
alüminyumun ve alaşımlarından olan 1XXX, 
3XXX ve 5XXX serilerinin genelde taşıma, 
mühendislik, inşaat ve yapı uygulama 
alanlarında kullanıldığı, 7XXX ve 2XXX 
alaşımlarının ise çoğunlukla askeri, uçak sanayi 
ve uzay uygulama alanlarında kullanıldığı 
gösterilmektedir. 2XXX ve 7XXX serisi 
alüminyum alaşımları en yüksek dayanım 
değerlerine sahip olmasına rağmen sünek bir 
yapıları yoktur. 1XXX, 3XXX, 5XXX ve 6XXX 
alüminyum alaşımları ise düşük dayanım 
özelliklerinin yanında yüksek sünekliliğe de 
sahiptir. 

Genellikle 2XXX, 4XXX, 6XXX, 7XXX 
dizileri ise ısıl işlemle birlikte özellikleri 
yükseltilebilen alaşımlardandırlar. 3XXX ve 
5XXX dizilerine ise ısıl işlem 
uygulanmamaktadır. Bunların dayanımları 
bileşimlerindeki magnezyum ve mangandan 
kaynaklanır. Bu son iki dizi alaşım soğuk işleme 
ile gerilim sertleşmesine uğrarlar [ 4 ]. 

3.1. 7075 Alüminyum Alaşımı 
 

7075 Al-Zn-Mg-Cu alaşımları uzay ve havacılık 
endüstrisinde yapısal uygulamalarda genelde 
kullanılmaktadır. Bu nedenle mikroyapıları, 
mikroyapı ile direk olarak ilgili olan mekanik 
özellikleri önemlidir. 7075 alüminyum 
alaşımlarına yaşlandırma ile istenilen özelliklere 
sahip malzeme elde edilmesi esas temel 
amaçtır. T6 işlemi ile maksimum sertlik ve 
çekme dayanımı elde edilebilmektedir[ 5 ]. 
      

  Tablo 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan 
alüminyum 7075 alaşımının kimyasal bileşimi  

 

  3.2. 7075 Alüminyum Alaşımı Yapay 
Yaşlandırma Isıl İşlemi 

Ak yaptığı çalışmada alüminyum 
alaşımlarına uygulanabilen sertleştirme amaçlı 
ısıl işlemle sertlik değerindeki artışı, ikinci faz 
çökeltilerinin homojen ve ince olarak matrisin 
içinde çökelmesiyle sağlandığını ve bundan 
dolayı sertleştirme yönteminin “çökelme 
sertleşmesi” diye adlandırılmış olduğunu, ayrıca 
demir dışı metallerinde mukavemetlerini 
arttırmada kullanılmakta olan en önemli 
yöntemlerden birisi de çökelme sertleşmesinin 
olduğunu özellikle uçak sanayisinde kullanılan 
hafif alüminyum alaşımlarının çökelme 
sertleşmesi ile sertleştirildiklerini ve bu işlem 
malzemenin sadece mekanik özelliklerini değil, 
aynı zamanda iletkenlik ve manyetik özelliklerini 
de etkilediğini bu sebepten ötürü yaşlandırma 
ısıl işlemi, elektronik malzemelerin özelliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla da uygulandığını 
belirtmiştir[ 3 ]. 

Isıl işlem uygulanılabilen alüminyum 
alaşımlarında yaşlandırma ısıl işlemi, üç ana 
safhadan meydana gelmektedir. Plastik şekil 
değiştirmesine ihtiyaç duyulmadan ve üretimi 
sırasındaki istenen bir kademede malzemenin 
sertleştirilmesine, çökelme sertleşmesi 
yönteminin üstünlükleri arasında gösterilebilir. 
Çökelme sertleşmesi, ancak denge 
diyagramında solvüs eğrisi bulunan alaşımlarda 
oluşabilmektedir. Sadece solvüs eğrisinin 
sınırladığı katı ergiyik bileşimlerinde meydana 
gelebileceği belirtilmiştir. Yani alaşımın 
elementlerinin çözünme miktarları sıcaklıkla 

 
Eleme
nt Al Si Fe Mn Cu Mg Zn Cr Zr 

 Ort% 89,8 0,203 0,551 0,021 1,579 2,589 5,690 0,0131 0,0298 
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artmalıdır. Çökelme sertleşmesinde 
aşamalardan birincisi öncelikle solüsyona alma 
işlemidir, ikincisi ise su verme (soğutma), 
üçüncü olarak yaşlandırma işlemidir. Şekil 
3.2’de yaşlandırma ısıl işlemi aşamalarını 
göstermektedir . 

 

Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne 
rastlanmadı..2.  Yaşlandırma ısıl işleminde sıcaklık-
zaman diyagramı [ 6 ] 

4. Deneysel Çalışma 
 
Bu çalışmada, AA 7075 alaşımına farklı 
sürelerde uygulanan yapay yaşlandırma ısıl 
işleminin, basma davranışı üzerine etkisi 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, Basma testi 
için de 11 adet ( çap 10 mm, boy 20 mm) 
numune hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler 
Şekil 4.1. deki Nüve MF 205 Isıl İşlem Fırınında 
480 °C sıcaklıkta 2 saat solüsyona alınıp hızla 
soğutulmuştur. Daha sonra bu numuneler 125 
°C sıcaklıkta ve farklı sürelerde (48, 72 ve 96 
saat) yaşlandırılmışlardır.  

 
 
        Şekil 4.1. Nüve MF 205 Isıl İşlem Fırını 

 Yaşlandırılan alaşımların basma testi ölçümleri 
Şekil 4.2. de ki MARES TEST 10 T marka 

basma ve çekme test cihazı yapılmış ve 
sonuçları karakterize edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 4.2. MARES TEST 10 T marka basma 
ve çekme test cihazı 

5. Sonuçlar 
Yapılan çalışmalar sonunda AA 7075 
alaşımında yaşlandırma sonucu oluşması 
beklenen ikinci faz çökelti boyutları farklı 
yaşlandırma sürelerine göre değişiklik göstermiş 
ve yapay yaşlandırma işleminin basma dayanım 
değerini etki ettiği gözlemlenmiştir. 
Yaşlandırma ısıl işlemi sonucu oluşan 
mukavemet artışları, alüminyumun matrisinde 
oluşan çökeltilerden kaynaklanmaktadır. Bu 
çökeltiler, yapılan deneyler sırasında, 
deformasyon nedeni ile oluşan dislokasyon 
hareketlerine engel olarak, basma değerlerinde 
artışa sebebiyet vermişlerdir. Farklı sıcaklık ve 
sürelerde gerçekleştirilen yapay yaşlandırma 
işlemleri sonucunda uygulanan basma 
deneylerinde alaşımların sahip olduğu basma 
dayanımları ve % kopma uzamaları Şekil 5.2. , 
Şekil 5.2. ve Şekil 5.3. de grafik olarak 
gösterilmiştir.  
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Şekil 5.3.    125 
°
C de 48 saat yapay yaşlandırılan 

7075 alüminyum alaşımının basma dayanımı eğrisi. 

 

Şekil 5.2. 125 
°
C de 72 saat yapay yaşlandırılan 

7075 alüminyum alaşımının basma dayanımı eğrisi. 

 

Şekil 5.3. 125 
°
C de 96 saat yapay yaşlandırılan 

7075 alüminyum alaşımının basma dayanımı eğrisi. 
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GETTER MATERIALS  

GAZ GİDERİCİ MALZEMELER 
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Özet 

Getter malzemeler; X-ışını tüpleri, magnetron, parlama-
emisyon göstergeleri, güneş enerjisi kolektörleri, ultra 
yüksek vakum bileşenleri, parçacık hızlandırıcıları, 
senkrotron ışık kaynağı vb. stratejik anlamda ödem arz 
eden birçok uygulamada kullanılmakta olup, ülkemiz bu 
teknolojide % 100 oranla dışarıya bağımlıdır. Bu 
çalışmada, Zr esaslı nano gözenekli getter malzemelerinin 
üretimi ve mikro yapı özelliklerinin incelenmesi 
yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Toz Mertalurjisi, Nano Malzemeler, 

Gaz Gidericiler, Buharlaşmayan Gaz Giderciler 

Abstract 

Getter materials; X-ray tubes, magnetron, glare emission 
indicators, solar collectors, ultra high vacuum components, 
particle accelerators, synchrotron light source etc. are 
used in many applications of strategic importance and our 
country is 100% dependent on foreign countries. In this 
study, the production and microstructure properties of Zr 
based nano porous receiver materials will be examined. 

Keywords: Powder Metallurgy, Nano Materials, Getters, 

Non EvaprobleGetters, Non-Evaporable Getter 

1. Giriş

Gaz giderici malzemelerin kullanımı, bazı katı maddelerin 
adsorpsiyon, emilim veya tıkanıklık ile serbest gazları 
toplayabilme yeteneğine dayanmaktadır. Bu etki, egzoz 
periyodunu kısaltmak ve yüksek bir vakumu veya asal gaz 
atmosferinin saflığını geliştirmek ve korumak için elektronik 
alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. [1] 

Türkiye’nin gelecek bilim politikasını belirlediği Vizyon 
2023, Avrupa Birliğinin Horizon 2020 politikası dahil olmak 
üzere Dünya genelinde nanoteknoloji uygulamaları önem 
kazanmıştır. Bu çalışmada ülkemizde üretilen 
nanomalzeme, stratejik bir ürünün geliştirilmesinde 
kullanılacağı için ulusal bir çalışma olacaktır. Bununla 
birlikte yapılacak çalışmalarla önemli bir bilgi alt yapısı 
kurulacak ve vakum kirliliği çalışmalarında kullanılabilecek 
nano teknolojik yeni malzemeler geliştirilecek ve literatüre 
yeni bir yöntem kazandırılacaktır.  

2. Gaz Giderici Malzemeler

Gaz giderici de olarak bilinen bu malzemelerin kullanımı, 
bazı katı maddelerin adsorpsiyon, emilim veya tıkanıklık ile 
serbest gazları toplayabilme yeteneğine dayanmaktadır. 
Katod ışın tüpleri (CRT), elektron tüpleri, plazma 
göstergeleri, partikül hızlandırıcıları ve toplayıcıları, 
vakumlu ısı yalıtımı, ultra-yüksek sıcaklık yarı iletken 

işleme sistemleri, X-ışını tüpleri ve lambaları, kızılötesi 
detektörler, helyum-neon lazerleri, halka lazer jiroskopları, 
vb. sistemler sızdırmazlık prensibinde çalışırlar ve yüksek 
performans için iyi bir vakum ortamı gereklidir. Söz konusu 
cihazların iç yüzeylerinde absorbe edilen farklı gaz 
moleküllerinin (su buharı, hidrojen, karbon monoksit, azot, 
oksijen ve karbondioksit vb.) çalışma esnasında istemsiz 
olarak ortama salınması ile oluşturulan vakum ve 
sızdırmazlık etkinliğini kaybeder. Bu problemi gidermek ve 
uzun ömürlü uygulamalar için ‘Getter’ adı verilen 
sistemlere ihtiyaç vardır. [1] 

H2, CO2, O2, N2 ve hatta H2O gibi atmosferdeki gazların 
çoğu aktif katı yüzeylerle reaksiyona girerler; kararlı ve 
kuvvetli bileşikler oluştururlar. Tarihsel süreçte ilk ortaya 
konan getter malzemeleri bu mekanizmaya dayanarak 
tasarlanmış olup, karbon filamentler için vakumu ortamını 
oluşturmak ve bu sistemlerin kullanım ömrünü artırmak için 
kullanılmıştır. Süreç içerisinde içeresinde vakum teknolojisi 
başta olmak üzere gazların saflaştırılması, hidrojen 
depolama sistemleri vb. bir çok uygulama için farklı şekil 
ve kombinasyonlarda getter malzemeleri geliştirilmiştir. Bu 
anlamda getter uygulamalarında ilk kullanılan malzemeler 
Ba ve Ti gibi tek elementten oluşan malzemelerdir. Tek 
element kullanıma alternatif olarak Kindl ve Robusin Zr-Al 
alaşımının NEG olarak kullanılması fikrini ortaya attılar. Bu 
getter sisteminin Ba getterlerden daha iyi performans 
gösterdiği bulundu. Benzer alaşım sistemi, ana UHV 
pompalama elemanı olarak 27 km uzunluğundaki LEP 
CERN vakum boru hattında da kullanılmıştır. Bu yüksek 
performansa karşın söz konusu alaşım getter sistemlerinin 
aktifleştirme sıcaklıkları 750 °C’ ye kadar ulaşmaktadır. VB 
grubu elementlerinin difüzyon kabiliyetlerinin yüksek 
olduğu bilinmektedir. Bu genel gerçek göz önüne 
alındığında alternatif olarak ortaya konan Zr/V/Fe alaşım 
getter sistemimin aktivasyon sıcaklığı 450 °C’lere kadar 
düşmektedir. Yine Zr/Co ve Ti/Zr kombinasyonlarının 
kullanıldığı getter sistemlerinde aktivasyon sıcaklıkları 300 
°C altına düşebilmektedir. Hatta Ti/Nb/Zr alaşım getter 
sistemlerinde aktivasyon sıcaklığı 250 °C ye kadar 
düşürülmüştür. [2-3-4] 
Bibliyometrik analiz yöntemi ile Web of Science (WOS) 
Core Collection veri tabanı kullanılarak 1970 ve 2019 yılları 
arasında yapmış olduğumuz literatür taraması sonucunda 
üçlü alaşım sistemlerinin tek elementten oluşan getterlere 
göre daha yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip 
olduklarını gözlemledik. Ancak nanoyapılı toz 
(nanopartikül) malzemelerin sentezlenmesindeki 
gelişmeler sonrasında ortaya konan tek elementten oluşan 
nano malzemelerin de çok yüksek adsorpsiyon 
sergileyebilecekleri bazı çalışmalarda ortaya konmuştur. 
Nanopartiküller (NP’ler), bulk malzemelere kıyasla birçok 
açıdan farklı özelliklere sahiptirler. NP sergiledikleri farklı 
fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri nedeniyle son 
yıllarda bilim ve teknolojinin ilgi konusu olmuştur. 100 
nm'den daha küçük ebattaki bir polikristal metal, 
geleneksel dökme metallere kıyasla çok daha fazla tane 
sınırına sahiptir. Genel anlamda bir metaldeki tane sınırı, 
malzemenin düzenli orijinal kafes yapısından farklı olarak 
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düzensiz bir yüzey yapısındadır. Bu NP yapıdaki 
malzemelerin daha reaktif olmalarını sağlar. Ayrıca sahip 
oldukları çok geniş yüzey alanları nedeniyle NP’ lerin 
oksidasyon ve adsorpsiyon kapasiteleri çok yüksektir. 
 
Literatür taramasından anlaşılacağı üzere NP’ lerden 
üretilmiş olan getterler üzerinde son yıllarda farklı 
çalışmalar ortaya konmuştur. Ancak hala pazarda satışta 
olan getterler 1960’ların teknolojisi ile üretilmiş olan bu 
nano yapılı malzemelerin sağladığı avantajlardan uzaktır. 

 
3. Gaz Giderici Malzeme Çeşitleri  
 
Atmosfer tarafından kirlenmekten kaçınmak için getter 
malzemeler vakum sistemine inaktif bir şekilde sokulmalı 
ve vakum tahliye edildikten sonra aktif hale getirilmelidir. 
Bu olay genellikle ısı ile yapılır.  
 
Farklı türlerde Getter malzemeler kullanılmaktadır.  
 

 Buharlaşabilen Getterler 

 Buharlaşmayan Getterler 
 

3.1. Buharlaşabilen Getterler 

 
Buharlaşabilen getterler, gaz molekülleri ile kimyasal 
olarak bağ oluşturan ve bir vakum odasının iç yüzeylerini 
kaplayan metal atomlarıyla reaksiyona girerek 
buharlaştırması prensibiyle çalışırlar. Getter malzeme, 
buharlaştırmak ve vakum sisteminin içindeki bir yüzeye 
film oluşturmak için yüksek bir sıcaklığa ısıtılır. Oluşan film 
gazları absorbe etmeye hazır hale gelir. Bu, düşük 
güçteki vakum tüplerinde kullanılan en yaygın tiptir. 
Özellikle Ba, Ca, Sr, Ti, P vb. elementler genellikle 
buharlaşabilir getter olarak kullanılır.  
 

   
Şekil 1. Buharlaşan Getter Uygulama Görüntüleri 

 
 
3.1.1. Buharlaşabilen Getterlerin Kullanım Alanları 

 
X-ışını tüpleri, elektronik tüpler, güneş tüpler ve CRT gibi 
sızdırmaz çeşitli cihazlar için bir çözümdür.  
 
3.2. Buharlaşmayan Getterler 
 

Bu projenin konusu olan bu getter tipinde, getter 
malzemesinin buharlaşması söz konusu değildir. Gazlar 
malzemenin mevcut yüzeyinde reaksiyona girer ve eğer 
yeterli enerji sağlanırsa, malzemenin içine yayılır. IVB 
grubunun metalleri ve özellikle Zr ve Ti, saf veya alaşım 
formunda, genellikle buharlaşmayan getter olarak 
kullanılırlar. Ti aynı zamanda süblimasyon teknolo 
buharlaşan bir getter olarak da kullanılır. Çok bileşenli ince 
filmler veya Ni, Fe, Al, Ti, Zr, V, vb. çeşitli elementlerin 
kombinasyonlarından oluşan dökme alaşımlar (bulk) 
literatürde çalışılmış ve raporlanmıştır. 
Gaz moleküllerinin getter yüzeyiyle etkileşime girdiğinde 
oluşan tepkimeler Şekil 2 'de gösterilmiştir. Şematik olarak 
anlatılan gaz molekülünün getter tarafından tutulmasında, 
getter malzemesinin adsorpsiyon ve difüzyon kabiliyeti son 
derece önemlidir. Getterler, gaz halindeki molekülleri 

kimyasal olarak yüzeylerine bağlayarak aktif gazları vakum 
ortamından uzaklaştırırlar. Genel olarak bu reaksiyon, 
kimyasal ayrışma ve sonrasında da oksit, karbür veya 
nitrür oluşumunu kapsar. 
 

 
Şekil 2: Yüzey-gaz etkileşim [5] 

 
3.2.1. Buharlaşmayan Getterler Etkileşim Çeşitleri 
 

Gazlar, NEG'lerle 4 ayrı şekilde etkileşime girerler. 
 

 H ve İzotopları reversibly şekilde depolanmasıyla, 

 CO, CO2, O2 ve N2 Kimyasal bağlarla irrevesiribly ile 
yüzeye tutunmasıyla, (Vakum içerisinde lazerle ve 
indüksiyon ile salınabiliyor) 

 H2O, Hidrokarbonlar reversibly ve irreversibly şeklinde 
bağlanabiliyor. Hidrokarbonların bağlanması oldukça 
yavaş olur, 

 Nadir olan gazlar (Ar, He, Kr, Xe) absorbe edilemez.  
 

3.2.2. Buharlaşmayan Getterler Aktivasyon Süreçleri 
 

Getter malzemesinin yüzeyi ilk kez atmosfer ortamına 
maruz kaldığında kararlı bir oksit tabakası ile kaplanır. Bu 
katman söz konusu getter malzemesini pasifleştirerek 
gazların daha fazla adsorpsiyonunu engeller. Bu nedenle 
getter malzemeler atmosfer ortamına maruz kaldıktan 
sonra aktif değildirler ve vakum ortamında 
kullanıldıklarında direkt etki göstermezler. Bu anlama, 
getter malzemenin etkin bir şekilde çalışabilmesi için 
pasifleştirici tabakanın yüzeyden temizlenmesi gereklidir; 
bu işleme getter aktivasyonu denir. Genellikle yüzeysel 
oksijen ve karbon atomlarının malzemelerin kütlesine 
difüzyonunu teşvik etmek için malzemenin yeterli bir süre 
ısıtılmasıyla gerçekleştirilir. Bu prosesisin mekanizması 
difüzyon teorisine dayanır ve uygun sıcaklık ve zaman 
kombinasyonları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Aktivasyon 
işlemi Şekil 3'de şematik olarak gösterilmiştir. Aktivasyon 
sıcaklığı son derece önemli bir parametre olup düşük 
aktivasyon sıcaklığında çalışan getter sistemleri tercih 
edilmektedir. [6] 

 

Şekil 3. Getter aktivasyonu [5] 

 

4. Getter Malzemesi Olarak Kullanılan Zr 
Metalinin Özellikleri 
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Gaz giderici olarak vakum sistemine dâhil edilen bazı 
metallerin; çalışma sıcaklıkları, kullanım alanları, avantaj 
ve dezavantajları hakkında bilgi verilmiştir. 
 

4.1 Zirkonyum 

 
Son on yılda geniş kullanım alanına giren zirkonyum 
değerli gaz giderici özelliklere sahiptir. O, N, CO ve CO2 
gibi gazlarla çok kararlı katı çözeltiler (veya bileşikler) 
oluşturur. Zirkonyum metali tantalden daha ucuzdur ve 
daha düşük çalışma sıcaklıkları gerektirir. Zirkonyum katı 
metal formda (levhalar veya teller) temin edilebilir. 
Zirkonyum için uygun çıkış sıcaklığı, zirkonyum metali 
veya zirkonyum metali veya zirkonyum tozunun 
uygulandığı baz metalin doğrudan veya dolaylı olarak 
ısıtılmasıyla elde edilen 1,000 ve 1.700 °C arasındadır. 
Getter malzemesini bu sıcaklık aralığında ısıtmak için 
tavsiye edilmediği düşünüldüğünde, zirkonyum tepeciğinin 
yüzeyini aktive etmek için minimum 700 °C' lik bir aşınma 
sıcaklığı düşünülmelidir. 
 
Zr'deki H2'nin oda sıcaklığında çözünürlüğü, 1 atmosferde 
kendi hacminin 1.500 katıdır. Emme 300 ila 400 °C' da 
başlar ve 500 ° C'de tamamlanır. Sıcaklık arttıkça, metal 
H2'i serbest bırakır, ancak 850 °C'de H2 alfadan beta Zr' ye 
geçiş sırasında tekrar alınır. 850 °C'nin üstünde H2 
gelişmiştir. Sıcaklıkta azalma ile emilim ve desorpsiyon 
geri dönüşümlüdür Yüksek sıcaklığa ön ısıtma, daha 
düşük sıcaklıklarda H2'nin emilmesi için gerekli bir 
koşuldur. Yüksek bir sıcaklıktan (1.200 C'nin üzerinde) oda 
sıcaklığına hızlı geçiş sırasında, büyük miktarda H2 hızlı bir 
şekilde alınır. 
 
O2 ve N, Zr'de homojen olarak çözülür. Kalın beyaz bir 
oksit tabakayla kaplı bir Zr çubuğu vakumda ısıtıldığında, 
metalik parlaklık tekrar ortaya çıkar. Su buharı 200 ila 250 
° C arasında temizlenir H2'i bağlamak için Zr alıcısının bir 
kısmının işlem sırasında düşük bir sıcaklıkta (yaklaşık 400 
°C) kalmasına dikkat edilmelidir. 02, N2 ve diğer gazları 
emmek için başka bir parça daha yüksek sıcaklıklarda 
(yaklaşık 800 °C) olmalıdır. 
Zirkonyumun bir getter olarak en büyük dezavantajı, 
hidrojenin emilmesi için optimum sıcaklığın, oksijenin, 
nitrojenin ve karbon oksitlerinin etkili bir şekilde 
temizlenmesi için çok düşük olmasıdır. Öncelikle, 
zirkonyum kaplı parça 300 °C'yi aşan bir sıcaklıkta 
çalışacaksa, hidrojeni absorbe etmek için ek bir düşük 
sıcaklıklı Zr-getter veya baryum veya baryum-magnezyum 
tipi bir alıcı eklenmelidir. Bu önlemin gerekli olup olmadığı, 
tüp ve içinde bulunan su buharı veya saf hidrojen miktarına 
bağlıdır. [1-7] 
 

 
Şekil 4. Zr tozlarının absorbe edeceği gaz türü ve 

miktarları [1] 

 

5. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, gaz giderici malzemeler hakkında bilgiler 
verilmiştir. Gaz giderici malzemelerin iki farklı türü olduğu 
öğrenilmiştir. En çok kullanılan türünün buharlaşmayan 
gaz gidericiler olduğu tespit edilmiştir. Bu malzemelerin 
etkileşim çeşitleri, aktivasyon süreçleri ve Zr metalinin 
çeşitli gaz absorbe miktarları hakkında bilgi edinilmiştir.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, yüksek basınçlı döküm yöntemi ile 
üretimi gerçekleştirilen, otomotivde kullanılan titreşim 
sönümleyici braket parçasında ortaya çıkan çekinti 
boşluğunun giderilmesine yönelik tasarım ve döküm 
simülasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Analiz işlemleri 
için Click2Cast döküm simülasyon yazılımı 
kullanılmıştır. Dört gözlü kalıp ile gerçekleştirilen 
proseste, üretilen parçalar üzerinden radyografik 
inceleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu inceleme 
sonucunda porozite seviyesi yüksek çıkan bölgeler, 
aynı koşullarda döküm analizi ile incelenmiş ve bu 
bölgelerde benzer porozite kusurları analiz programı 
yardımıyla da tespit edilmiştir. Katılaşma ve dolum 
analizi ile; sıcaklık dağılımı, olası türbülans bölgeleri, 
soğuk birleşme noktaları ve hava sıkışma problemi 
oluşabilecek bölgeler incelenmiştir. Buna göre yolluk 
üzerinde gerçekleştirilen tasarım değişikliği sonucunda 
tekrarlanan analizlerde, ilgili kısımlardaki çekinti 
boşluğunun giderildiği görülmüştür. Yeni kalıp tasarımı 
kullanılarak üretilen parçalar, benzer şekilde 
radyografik incelemeye tabi tutulmuş ve analiz 
sonuçları deneysel olarak da doğrulanmıştır. Analiz 
sonuçları yüksek basınçlı döküm prosesinde yolluk 
tasarımının, ürün kalitesinde son derece etkili olduğunu 
ortaya koymaktadır. Simülasyon sonuçları ile basınçlı 
döküm prosesi esnasında oluşabilecek kusurlu parça 
üretimi ve yanlış kalıp tasarımının önüne geçilmesi ve 
parça başı üretim maliyetlerinin azaltılması mümkün 
olabilecektir. 
 
Anahtar kelimeler: Yüksek basınçlı döküm, 

Alüminyum, Çekinti boşluğu, Yolluk, Simülasyon 

 
Abstract 
 
In this study, design and casting simulation procedures 
were performed to remove the shrinkage porosity in 
high pressure die casting. The produced part used as 
vibration-damping bracket in automotive. Click2Cast 
casting simulation software is used for analysis. 
Radiographic examination processes were performed 
on the produced parts. As a result of the examination, 
the regions with high porosity risk were examined by 
casting analysis under the same conditions and similar 
porosity defects were determined with the help of the 
analysis software. Temperature distribution, possible 
turbulence zones, cold shuts and air entrapment zones 
were investigated with filling and solidification analysis. 
As a result of the design change on the runner, it was 
seen with the simulation that the shrinkage porosity in 
the related parts was removed. Casting parts that 
produced using the new runner design were similarly 
subjected to radiographic examination and the results 
of the analysis were confirmed experimentally. The 
results of the analysis show that runner design is highly 

effective in product quality in high pressure die casting 
process. By the way of this type simulation given in this 
study, defective material productions at the time of 
casting processes and inaccurate mold design will be 
prevented and also production costs will be able to 
decrease. 
 
Keywords: HPDC, Aluminium, Shrinkage porosity, 

Runner, CAE 
 

1. Giriş 
 
Yüksek basınçlı döküm metodu, karmaşık ve ince 
(3mm) cidarlı parçaların tam-yarı mamul şeklinde 
üretilmesine imkân sağlayan bir üretim yöntemidir. 
Ergimiş alüminyum hammaddenin yüksek basınç 
altında metalden yapılmış bir kalıba doldurulması 
esasına dayanır. Uygulanan yüksek basınç sayesinde 
fazla miktarda alüminyumun kalıba çok hızlı bir şekilde 
doldurulması sağlanır. Katılaşma tamamlanıncaya 
kadar yüksek basınç uygulanmaya devam edilir ve 
ardından kalıp açılarak itici çubuklar yardımıyla parça 
kalıptan çıkarılarak işlem tamamlanır [1]. Karmaşık 
biçimli, ince cidarlı parçaların üretimine uygun olması, 
yüksek üretim hızı, boyut hassasiyeti ve yüzey 
kalitesinin yüksek olması, yöntemin avantajları arasında 
sayılabilir. 
Basınçlı döküm yönteminde; akış dinamiği ve termal 
parametreler (döküm ve kalıp sıcaklığı) ile birlikte, kalıp 
tasarımı (yolluk, dolum yüzeyi, hava cepleri, kalıp 
malzemesi ve yüzey kalitesi) üretilecek ürünün 
kalitesinde etkin rol oynamaktadır. Bu parametrelerin 
doğru seçilmesi optimum ürünün elde edilebilmesi için 
önemlidir. Parametrelerin uygun seçilmemesi çekinti 
boşlukları (makro porozite), gaz boşlukları (mikro 
porozite), soğuk birleşmeler, akış çizgileri, yüzey 
çöküntüleri gibi pek çok istenmeyen hataya yol 
açmaktadır.  
Dökümü gerçekleştirilen alaşım katı haldeyken, sıvı 
hale oranla daha az yer kaplar. Bunun sebebi, katı 
haldeyken mikro taneciklerin arasındaki bağların daha 
sıkı ve kısa olmasıdır. Bu durum çekinti boşluklarının 
oluşmasına neden olabilir. Çekinti boşlukları (makro 
porozite) genellikle parça içerisinde en son katılaşan, 
daha kalın cidarlı bölgelerde ve uzun süre sıcak kalan 
(hot spot) noktalarda meydana gelmektedir [2]. 
Günümüzde gelişmiş bilgisayar olanakları ve 
simülasyon yazılım desteği, yüksek basınçlı döküm 
prosesinin sanal ortamda incelenebilmesine olanak 
sağlamaktadır. Bu sayede sıcaklık ve hız dağılımının 
yanı sıra; soğuk birleşme, hava sıkışması, porozite gibi 
döküm hatalarına yol açabilecek parametreler 
incelenebilmektedir. Böylece farklı parametrelerin 
prosese olan etkisini ortaya koyabilmek ve döküm 
hatalarını minimum seviyeye çekebilmek mümkün 
olmaktadır. Literatürde farklı parametre ve tasarımların 
prosese etkisinin incelendiği çalışmalar mevcuttur [3-6]. 
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2. Materyal ve Metot   
 
Yüksek basınçlı alüminyum döküm ile üretilen parçalar, 
radyografik muayenede ASTM E 505 standardına göre 
değerlendirilir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. ASTM E 505 radyografi referansı 

Bu çalışmada incelenen braket, otomotivde titreşim 
sönümleyici olarak kullanıldığı için porozite seviyesi 
önem arz etmektedir. Seviye 3 olarak belirlenen 
porozite seviyesi parçanın performansını olumsuz 
olarak etkilemektedir. Bu yüzden beklenti; bu seviyenin 
3 düzeyinin altında olmasıdır.  

Dört gözlü kalıp ile AlSi9Cu3 malzemeden üretilen 
döküm parçası Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Dört gözlü kalıp ile üretilen braket 

Gerçekleştirilen radyografik muayenelerde, çekinti 
boşluğu seviyesi 3 çıkan ağırlıklı bölgeler aşağıdaki 
görselde belirtilmiştir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Radyografik muayenede gözlemlenen çekinti 

boşlukları 

Bu aşamada Click2Cast yazılımı ile prosesin dolum-
katılaşma simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Böylece 
poroziteye neden olabilecek akış dinamiği, olası hava 
sıkışması, soğuk birleşme gibi etkenler incelenerek 
problemin giderilmesine yönelik tespitler ortaya 
konmaya çalışılmıştır. 

Şekil 4’te porozite oluşan kısımlarda hava sıkışma 
bölgeleri görülmektedir.  

 

Şekil 4. Hava sıkışma bölgeleri 

Şekil 5’te ise parçada çekinti boşluğu oluşması 
muhtemel bölgelerin, radyografik muayenede ortaya 
çıkan bölgelerle son derece uyumlu olduğu 
görülmektedir. 

 

Şekil 5. Katılaşma sonucu oluşan çekinti boşluğu  

Akışın dinamiği incelendiğinde (Şekil 6), çekinti boşluğu 
oluşan bölgelerde yüksek hızlı akışın türbülans 
oluşturduğu gözlemlenmektedir. 

 

Şekil 6. Dolum esnasındaki vektörel hız dağılımı 

Dolum süresi incelendiğinde ise porozite görülen 
bölgelerin en son dolup dolaylı olarak en son soğuduğu 
görülmektedir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Dolum süresi 

Elde edilen veriler ışığında yolluk girişinin mevcut 
durumdaki parçayı besleme konusunda yetersiz olduğu 
düşünülmüştür. Buna göre kalıpta mevcutta 3 girişli 
olan yolluk yerine 5 girişli bir yolluk tasarımı 
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede akış dinamiğinin daha 
kontrollü gerçekleşeceği öngörülmüştür. Mevcut yolluk 
tasarımı ve güncellenmiş tasarım Şekil 8’de birlikte 
verilmiştir. 

 

Şekil 8. Mevcut (A) ve güncellenmiş (B) yolluk 

tasarımları 

Güncel tasarım modeli, aynı malzeme ve proses 
parametreleriyle benzer şekilde Click2Cast yazılımı 
yardımıyla döküm analizine tabi tutulmuştur. 

Dolum esnasındaki vektörel hız dağılımı incelendiğinde, 
bir önceki modele göre daha uniform bir akış 
gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 9). 

 

Şekil 9. Yeni yolluk tasarımında vektörel hız dağılımı 

Benzer şekilde dolum süresinin de ilk durumdakine 
göre daha dengeli yayıldığı, böylece porozite riski olan 
bölgelerde soğumanın da daha dengeli olduğu 
gözlemlenmiştir (Şekil 10). 

 

Şekil 10. Yeni yolluk tasarımında dolum süresi 

Hava sıkışma bölgeleri incelendiğinde, önceki modelde 
porozite oluşan bölgede, akışın dışa doğru yayılması 
sayesinde hava sıkışmalarının oluşmadığı görülmüştür 
(Şekil 11). 

 

Şekil 11. Yeni yolluk tasarımında hava sıkışması  

Son olarak çekinti boşluğu incelendiğinde, bu bölgedeki 
porozite probleminin, güncellenen yolluk tasarımının 
etkisiyle ortadan kalktığı gözlemlenmiştir (Şekil 12). 

 

Şekil 12. Yeni yolluk tasarımında çekinti boşluğu 

Yolluk üzerinde gerçekleştirilen tasarım revizyonları 
sayesinde brakette ortaya çıkan çekinti boşluğu 
probleminin giderildiği, simülasyon ile ortaya 
konmuştur.  
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Sonraki aşamada ise bu tasarıma göre revize edilen 
kalıp yardımıyla yeni baskı parçaları elde edilmiştir 
(Şekil 13). 

 

Şekil 13. 5 girişli yollukla üretilen braket 

Güncellenmiş kalıp ile üretilen döküm parçaları benzer 
şekilde radyografik muayeneye tabi tutulmuştur. 
Radyografik muayene görüntüleri Şekil 14’te verilmiştir. 

 

Şekil 14. Revize kalıp ürününe ait radyografik muayene 

görüntüleri  

Gerçekleştirilen muayenelerde önceki tasarımda çekinti 
boşluğu ortaya çıkan bölgelerde bu problemin 
giderildiği görülmektedir, herhangi bir porozite 
gözlemlenmemiştir. 

3. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, otomotiv sektöründe kullanılan titreşim 
sönümleyici braketin yüksek basınçlı döküm prosesi ile 
üretimi esnasında ortaya çıkan çekinti boşluğu 
probleminin nedenleri araştırılmış, döküm simülasyonu 
yardımı ile problem giderilmeye çalışılmıştır. 
 
Yüksek basınçlı döküm prosesinde yolluk tasarımının, 
üretilen parçanın mekanik ve metalürjik özelliklerine 
doğrudan etki ettiği ortaya konmuştur. Yolluk 
tasarımına bağlı olarak, çekinti boşluğu ve akış hızı 
değerlerinin azaldığı görülmüştür. Yolluk tasarımında 
gerçekleştirilen revizyon sonucunda simülasyon 
sonuçlarına göre çekinti boşluğu probleminin giderildiği 
görülmüştür. Buna göre üretilen kalıpla gerçekleştirilen 
döküm prosesiyle elde edilen brakette yapılan 
radyografik muayene sonucunda simülasyon sonuçları 
deneysel olarak da doğrulanmıştır. 
 
Simülasyon sonuçlarının değerlendirilmesi ile basınçlı 
döküm prosesi esnasında oluşabilecek kusurlu parça 
üretimi ve yanlış kalıp tasarımının önüne geçilmesi ve 
parça başı üretim maliyetlerinin azaltılması mümkün 
olabilecektir. 
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Özet 
 
Günümüz gelişen teknolojik cihazların uzun süreli 
kullanımı hem erken yaşta refraksiyon kusurlarının 
ortaya çıkmasına hem de refraksiyon kusurlarının hızlı 
bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Göz sağlığı, 
hayat kalitemizi bütünüyle etkilemektedir. Bu yüzden, 
sağlığın önemli bir parçası olan gözlerimizi korumak 
için gereken özeni göstermeliyiz ve göz sağlığımıza 
önem vermeliyiz.   
 
Gözlük camları, göz refrafsiyon kusurlarının 
düzeltilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 
göz bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılan oftalmik 
optik camları ile montaj adımlarını açıklamak ve montaj 
esnasında dikkat edilmesi gereken noktaları 
belirlemektir. Bunun yanında, gözlük montajında 
kullanılan tüm cihazlar, araç gereçler ve malzemeler 
çalışmada verilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Göz; Görme, Gözlük camı; 

Oftalmik; Optik  

 
Abstract 
 
Excessive use of advanced technological devices has 
led to both the emergence of refractive errors in early 
age and the rapid increase in refractive errors. Eye 
health affects the life quality. Therefore, we must 
protect our eyes, which is an important part of health, 
and give importance to our eye health. 
 
Eyeglass lenses are used for correction of refractive 
errors. The aim of this study is to explain the assembly 
steps with ophthalmic optical glasses used for 
correction of eye errors and to determine the points that 
should be considered during eyeglass assembly. In 
addition, all devices and materials used in eyeglass 
assembly are given in this study. 
 
Keywords: Eye; Vision, Spectacle Lens; Ophthalmic; 

Optics 
 

1. Giriş 
Optik camlar/Lensler, çeşitli endüstriyel alanlarda 
kullanılır. Yeni gelişen teknolojiler kullanılarak üretilen 
optik lensler, medikal sektörde (refraktif cerrahide,   göz   
refraksiyon   kusurlarının   düzeltilmesinde,   
otorefrakto-keratometrelerde,   monoküler   ve   
binoküler   görme gereçlerinde), enerji alanında, 
otomotiv sektöründe, elektronikte (interferometrelerde, 
polarimetrelerde, polikromatörlerde, 
spektrofotometrelerde), iletişim sektöründe, bilgisayar 
sektöründe, astronomide (teleskop vb tasarımı), 
fotoğrafçılıkta (mercek, kamera, projektörlerde vb 
tasarımı), savunma sanayide (dürbün, periskop, 
topoğraf cihazı vb tasarımı), tıpta (gözlük camı, 
optometri, lens prizmalarında, lazer epilasyon, 
mikroskop, endoskop, yarık lamba, foropter, oküler 
tonometri, fundus fotoğraf, lensmetre,   

refraktometrelerde,   otorefraktometre,   otokeratometre   
vb   tasarımı),   aydınlatma   sektöründe   (ayna   ve   
ayna sistemlerinde, lamba, LED vb tasarımı), iletişim 
sektöründe (cep telefonu, fiber optik vb tasarımı), 
endüstride (lazer yazıcı, lazer, ekran vb tasarımı) olmak 
üzere çeşitli endüstriyel teknolojilerde kullanılır [1].  

 

Ortamda ışığın hızı, basit dalga özellikleri, nokta 
kaynaklar, dalga cepheleri ve ışık, elektromagnetik 
radyasyon, dalgaboyu, renk, ışığın geometrik 
davranışı, abbe değeri, absorpsiyon, reflektans, 
saçılma, yayılma, kırınım, emilim, polarizasyon 
temelleri, lens ve ışık diyagramları, konveks ve konkav 
terminolojisi, diyoptrik güç, odak noktası, optik eksen, 
sferik ve silindirik lensler, prizma ve prizmatik camlar 
ve prentice kuralı geometrik optiğin kapsadığı konular 
içerisindedir. Görme optiğinde; gözlük lensleri ve 
refraksiyon kusuru düzeltmeleri, emmetrop, ametrop, 
miyop, hipermetrop, eksen üzerinde astigmatisma, 
astigmatik sistemler, vertex güçler, aberasyonlar, 
görme keskinliği gibi konular üzerinde çalışılmaktadır 
[2,3]. Refraktif kusur, göz sağlığı için bir hastanın 
gereksinimlerini tanımlamak için kullanılan genel bir 
terimdir [4]. Oftalmik “göze ait” anlamına gelir. Oftalmik 
optikler, gözle ilgili tüm optikleri içerir [5]. Görmeyi 
iyileştirmek için kullanılabilecek gözlük camları ve 
filtreleri, kontakt lensleri, göz içi lensleri ve az görmeye 
yönelik gereçler gibi çok sayıda optik bileşen vardır 
[6]. 
 

2. Oftalmik Optik Camlar 
 
Mercekler, geometrik özelliklerine göre sferik (konveks, 
konkav) ve astigmatik (silindirik lensler, torik lensler) 
lensler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sferik lensler, kendi 
içerisinde sferik konveks ve sferik konkav olarak 
gruplandırılmaktadır. 
 
Sferik konveks lensler, taban tabana prizma sistemi ile 
üretilir. (+) diyoptrik güçlü, yakınsak, dışbükey ve ince 
kenarlı lenslerdir. Sferik konveks lenslerin merkezi daha 
kalındır, kenarları incedir ve konverjan özellik 
gösterirler. Cisimleri daha büyük gösterirler. Bu lensler, 
hipermetropi ve prespiyopi refraksiyon kusurlarının 
düzeltilmesinde kullanılırlar.  
 
Sferik konkav lensler, tepe tepeye prizma sistemi ile 
üretilir.  (-) diyoptrik güçlü, ıraksak, içbükey ve kalın 
kenarlı lenslerdir. Sferik konkav lenslerin merkezi daha 
incedir, kenarları kalındır ve diverjan özellik gösterirler. 
Cisimleri daha küçük gösterirler. Bu lensler, miyopi 
refraksiyon kusurunun düzeltilmesinde kullanılırlar.   
 
Silindirik lenslerin tek bir yönde belirgin diyoptrik bir 
gücü ve aks değeri vardır. Silindirik lensler 
astigmatizma kusurunun düzeltilmesinde kullanılır. 
Sferosilindirik lensler; sferik güç (SPH), silindirik güç 
(CYL) ve lensin aksı (AKS) ile açıklanır.  
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Mercekler, kendi içlerinde özelliklerine göre 
sınıflandırılmaktadır. Bunlar, ince kenarlı ve kalın 
kenarlı olmak üzere kenar biçimlerine göre ayrılır. Cam 
(VP), küresel (SPH), silindirik (CYL), plan silindirik (PL-
CYL), küresel silindirik (SPH-CYL), silindro-silindirik 
(CYL-CYL) ve prizmatik lensler olmak üzere yüzey 
biçimlerine göre ayrılır. Mineral ve plastik (organik) 
olmak üzere kimyasal yapılarına göre ayrılırlar. Mineral 
(1.52), CR-39 (n=1.49), yüksek indisli 
(n=…1.60/1.71/1.74 …), polikarbonat (n=1.59), triveks 
(n=1.53) olmak üzere kırma indislerine göre ayrılırlar. 
Tek odaklı, iki odaklı, üç odaklı ve çok odaklı olmak 
üzere odak sayılarına göre sınıflandırılırlar. Renksiz, 
renkli, UV ile kararan (kolormatik/ fotokromik) camlar 
renklerine göre ayrılırlar. Küçük (50-55 mm), orta (60-
65 mm) ve büyük (75 mm) olarak 
çaplarına/büyüklüğüne göre sınıflandırılır [7].  

Tek görüşlü lenslerde, optik lensin tüm yüzeyi aynı 
diyoptrik güce sahiptir (Şekil 1). Şekil 1’ de verilen tek 
görüşlü lens, monofokal, tek odaklı lens, sferik ya da  
sferosilindirik bir lenstir.  Şekil 2’ de verilen multifokal 
lens, çok görüşlü bir lenstir. Bifokal, trifokal, progressive 
lens olarak gruplandırılır. Çok odaklı lensler sınıfında 
yer alan progressive adisyon lenslerde, lens gücü 
kademeli olarak artar (Şekil 3). 
 
            

   
   Şekil 1. Monofokal camlar 

 

     

 
 

 Şekil 2. Multifokal camlar 

 
 

Şekil 3. Progressive lens 

 
 

Optik camlar konusunda “odak mesafesi” ve “diyoptri” 
kavramı iki önemli konudur. Diyoptrik gücün birimi, (D) 
diyoptridir. Lensin toplam diyoptrik gücü, ön ve arka 
yüzeylerin diyoptrik gücünün toplamına eşittir. Bir optik 
merceğin gücü fokometre (lensmetre) adı verilen 
cihazlarla ölçülür.  

Lensin diyoptik gücü, )(/1 mfD   odak uzaklığıyla 

ters orantılı olarak değişir. Odak uzaklığı azaldıkça 
merceğin kırma gücü artar, odak uzaklığı arttıkça 
merceğin kırma gücü azalır. Optik özellikler; camın 
eğrilik yarıçapına, diyoptrisine ve refraktif indisine bağlı 
olarak değişmektedir.   













21

11
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Şekil 4. Gözlük camlarının diyoptrilerinin okunması 

Oftalmik lenslerde prizmatik etki, ünlü bilim 
adamlarından Charles F. Prentice tarafından 
belirlenmiştir. Bu kural, “Prentice Kuralı” olarak bilinir. 
Hastanın doğru PD’ sinden herhangi bir lensin merkez 
noktasının desantrasyonu, istenmeyen prizmayı, yani, 
böylece baş ağrılarını ve çift görmeyi azaltabilir [4].  
 

Prentice kuralı CxDprizma  )(                      (2) 

Δ Prizma=prizma diyoptrisi (prizmatik etki) 
D=Lensin diyoptri gücü 
C=Prizmatik etkisi sorulan noktanın optik merkeze 
uzaklığı (cm cinsinden) 
 
Pupilla mesafesi (P.D-Pupillary Distance), gözün pupilla 
merkezleri arasındaki mesafeyi ifade eder. Pd-L, sol 
göz pupilla merkezinden burun orta dikey eksenine olan 
mesafedir. Pd-R, sağ göz pupilla merkezinde burun 
orta dikey eksenine olan mesafedir. Pupilla mesafesi, 
pupillametre cetveli veya dijital pupillametre ile 
ölçülebilmektedir. Pupilla mesafesi mm olarak ölçülür. 
PD ölçümü, optik camın çerçeveye montajı yapılmadan 
önce mutlaka alınmalıdır. Progressive camların 
tesbitinde, her göz için ayrı olarak mutlaka “monoküler 
pupila mesafesi” alınmalıdır.  
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     Şekil 5. Pupila cetveli ve pupilametre cihazı 

 
Pupilla mesafesi ile montaj yüksekliği ölçümü alınırken; 
ölçüyü alan optisyen ile gözlük kullanıcısı göz göze 
aynı hizada olmalıdır [10]. 
 

Optik Merkez 

İstenmeyen prizmatik etkiden gözleri korumak için 
gözlük camlarının yatay ve dikey yönde desantre 
edilmesi ve kullanıcının optik merkezden bakması 
sağlanmalıdır.  

 

   
 

 
 

Şekil 6. Optik merkezleme cihazı ve vantuz 
yapıştırma adımı 

 

Optik camlarda ışığın kırılmadan geçtiği noktaya “Optik 
Merkez” denir. Her lensin, optik merkezinin, kullanıcının 
gözüne ait pupilasıyla ilgili biçimde, istenen konumda 
olması çok önemlidir. Optik merkezin değiştirilmesi; 
dikey desantrasyon (vertical decentration) ve yatay 
desantrasyon (horizontal decentration) olarak yapılır. 
Dikey desantrasyon, optik merkezin, standart 
durumundan kaydırılarak, yukarı veya aşağı alınması 
işlemidir. Yatay desantrasyon, optik merkezin burun 
tarafına ya da şakak tarafına doğru kaydırılmasıdır [8].  

Desantrasyon formülleri Denklem 3, Denklem 4 ve 
Denklem 5’ de verilmiştir [9].  

DBLADBC                     (3) 

PDMonoküler
DBC

onDesantrasy 
2

               (4) 

2

B
yüksekligiMRPonDesantrasyDikey          (5) 

 

Odaklama cihazı yardımıyla gözlük montajının tam 
ölçülerinde ve hatasız yapılması için gerekli olan 
ölçümler alınır. 

 

Şekil 7. Odaklama cihazı 

  3.Optisyenlik Uygulamalarında Kullanılan 
Cihazlar, El Gereçleri ve Malzemeler 

 

   Kalıplı, kalıpsız, tam otomatik cam kesme makinaları, 
fokometre, el taşı (fotoselli el taşı, normal el taşı, 
konik el taşı), nilör, ısıtıcı, pupilametre, bıçaklı 
matkap, şablon matkabı kullanılan optik makinalardır.  

 

Şekil 8. Tarayıcı (ortada), merkezleme cihazı (sağda) 
ve cam kesme makinası (solda) 

 

Şekil 9. Bıçaklı matkap (solda) ve Dijital matkap 
(sağda) 
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Şekil 10. Fotoselli el taşı 

 

                       Şekil 11. Merkezleme cihazı 

 

Şekil 12. UV ışık ölçer       

 

Şekil 13. Dijital (solda) ve manuel fokometre (sağda) 

 

Şekil 14. Şablon matkabı 

 

 

Şekil 15. Nilör Cihazı 

 

Şekil 16. Dijital Isıtıcı 

 

 

Şekil 17. Ultrasonik yıkayıcı 

 

 

Şekil 18. Cam boyama makinası 

        

Şekil 19. El penseleri ve tornavida takımı 
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Kargaburun, plaket düzeltme pensesi, faset sap bükme 
pensesi, test pensesi, cam kırma pensesi, dik vantuz 
çıkarma, aks döndürme pensesi, vida kesme pensesi, 
plaket çıkarma pensesi, dübel çıkarma pensesi, dübel 
sıkma pensesi, dübel kesme pensesi, cımbız, vida 
tutucu, vida kutusu, cam kesme elması, bileme taşı, 
tornavida takımı, nilör takma çengeli Şekil 19’ da verilen 
optik el gereçlerinden bazılarıdır. 

 

Şekil 20. Plaket, rafya, misina, vantuz pedi, vida, 
kılavuz vida, somun, pul metal, pul plastik 

Şekil 20’ de verilen vida, kılavuz vida, somun, pul 
metal, pul plastik, plastik gömlek, plaket, misina ve 
misina seti ve vantuz pedi montaj esnasında sıklıkla 
kullanılan optik sarf malzemeleridir.  

4. Optik Camların Montajı ve Dikkat 
Edilmesi Gereken Noktalar 

Camların işleme sürecinde, yüzey işleme ve kesme 
işlemleri iki önemli aşamadır. Yüzey işleme; doğru 
temel eğriliğin, istenilen merkezin ve kenar kalınlığının 
belirlemesini; inceltme, parlatma, kalıplama, kalıptan 
çıkarma gibi yüzey işlemlerinin yapılmasını, doğru 
gücün ve yüzey kalitesinin belirlenmesini ve diğer 
kusurların giderilmesini kapsamaktadır. Kesme 
işleminde, lens seçimi, kalıplama için merkez ayarlama, 
lensin kalıplanması ve lens kesimi yapılmaktadır [11]. 
Gözlük montajının kişiye uygun hazırlanması gerekir. 
Gözlük camı montajında, öncelikli olarak gözlük 
kullanıcısının reçetesi incelenir. Kullanıcının beğendiği 
ve en uygun olan gözlük çerçevesi kullanıcının yüzüne 
göre ayarlanır. Odaklama cihazı ile kullanıcının montaj 
ölçüleri alınır. Daha sonra, reçeteli camlar optik 
fabrikalar veya cam depolarından temin edildikten 
sonra montaj aşamasına başlanır. Optik mağazalar, 

kullanıcının ihtiyaçlarını tespit ederek doğru ürünü 
sağlamaktadırlar. Bununla birlikte ellerinde bulunmayan 
cam numaralarını sipariş etmektedirler. 

Çeçeveler; tam-metal çerçeve, kapalı/kemik çerçeve, 
nilör çerçeve ve faset çerçeve olarak sınıflandırılır. 
Tam-metal çerçeveler, gözlük camı etrafının tamamının 
metal ile çevrilmiş olduğu çerçevelerdir. Kemik çerçeve, 
gözlük camı etrafının tamamının plastik ile çevrilmiş 
olduğu çerçevelerdir. Tam-metal ve kemik çerçevelerin 
iç kısmında balıksırtı kanalı bulunur. Yarım 
çerçeve/Nilör çerçeveler gözlük camı etrafının yarısının 
metal/kemik ve diğer yarısının misina ile tutturulduğu 
çerçevelerdir. Faset çerçeveler, dübelli faset ve vidalı 
faset olmak üzere ayrılır. Camı çevreleyen herhangi bir 
metal veya plastik madde yoktur [12].  

 
Faset çerçeve cam montajında, cam üzerinde açılan 
çentik ve delik yerleri kontrol edilmelidir. Çapaklanma 
ve çatlak olup olmadığı incelendikten sonra montaj 
işlemi tamamlanır. Nilör çerçeve cam montajında, 
camlar uygun bir şekilde kesildikten sonra nilör 
makinasında kanal açılır. İlk önce kanallı üst misina 
takılır. Daha sonra, alt misina yerleştirilirken cama 
uygun ölçüde ayarlanmalıdır. Progressive cam, 
çerçeveye takıldıktan sonra montaj referans çizgilerinin 
yer düzlemine paralelliği ekartman cetveli ile kontrol 
edilmelidir. Bu paralellik, hem varsa aksın kaymaması, 
hem de orta ve yakın görüş açısının genişliği yönünden 
son derece önemlidir [13].  
 

Tedarik edilen ve kesime hazırlanan reçeteli optik 
camların numaraları, fokometre cihazı ile kontrol edilir 
ve odakları ayarlanır, markürlenir ve optik merkezleme 
cihazında vantuzu yapıştırılır. Cam kesme işlemi için, 
optik camlar, optik cam kesme makinasına (kalıplı cam 
kesme makinası, kalıpsız cam kesme makinası, tam 
otomatik cam kesme makinası, el taşı) yerleştirilir ve 
montaj ölçüleri makinaya tanımlanır. Tam otomatik cam 
kesme makinaları kanal açma işlemini, parlatma 
işlemini, delik delme işlemini, nilör kanalı açma 
işlemlerini tek seferde yapabilir. Tam otomatik olmayan 
ve özelliklerine göre farklılık gösteren cam kesme 
makinalarının yanında diğer yardımcı optik cihazlar 
kullanılır. Bunlar, nilör, bıçaklı matkap ve şablon 
matkabı ve diğer optik cihazlardır. 

5. Sonuçlar 

Gözlük, kişiye özel olarak montajı yapılan optik lenstir. 

Optik camların/lenslerin iyi görüş alanı sağlaması 
kullanıcı için çok önemlidir. Cam numarası/diyoptrisi 
yüksek olan kullanıcılar, daha yüksek indekse sahip 
camları tercih etmelidirler. 

Kullanıcının yüzüne göre gözlük çerçevesi seçilmelidir. 
Çerçeve ayarları yapıldıktan sonra kişinin yüzünde 
kontrol edilmelidir. Kullanıcının gözlük çerçevesi, burun 
üstüne ve kulak arkasına rahat oturmalıdır. 

Sağlamlık, çizilmeye karşı dayanıklılık, düşük yoğunluk 
değeri (ρ), yüksek abbe (A) değeri ve lens 
aberasyonlarını azaltan kaplama çeşitleri gözlük 
kullanıcısına sunulması gereken diğer özellikler 
arasındadır.  

Güneş gözlüklerinde ve numaralı gözlüklerde, UVR 
koruması olmalıdır. Standartlara uygun ışık geçirgenlik 
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değerlerine sahip gözlük camları kullanıcıya 
verilmelidir. 

Gözlük çerçevesine camlar/lensler takıldıktan ve 
montajı tamamlandıktan sonra gözlüğün son 
kontrollerinin yapılması gerekir. Montaj sonrası; aks 
değeri, pupilla mesafesi, montaj yüksekliği, segment 
yüksekliği, verteks mesafesi, pantoskopik açı ve montaj 
artısının kontrolleri yapılır.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, AISI 1010 çelik altlık yüzeyine elementel 
tozlardan elektrik akımı destekli sinterleme yöntemiyle 
Haynes 25 süperalaşımının kaplanması işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Belirlenen bileşim oranında 
hazırlanan Co (%99.9 saflık, <44µm), Cr (%99.8 saflık, 
1-5µm), W (%99 saflık, <20µm), Ni (%99.8 saflık, 3-
7µm), Fe (%99.9 saflık, 1-9µm) ve Mn (%99.6 saflık, 
<10µm) kaplama toz karışımı, altlık malzeme yüzeyine 
yerleştirilerek 4000 amper ve 3 volt akım değerinde 5 
dakika süreyle elektrik akımı geçirilerek kaplama 
tabakası üretilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen 
numunelerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla 
ikili yaşlandırma adımından oluşan ısıl işlem yapılmıştır. 

Numuneler 980C’de 1 saat bekletilip suda soğutulmuş 

daha sonra 720C’de 8 saat bekletilmiş, fırından 

çıkartılmadan fırın sıcaklığı 620C’ye düşürülmüş, bu 
sıcaklıkta 8 saat bekletildikten sonra açık atmosferde 
soğutulmuştur. Elde edilen numunelerin mikroyapı ve 
faz analizleri optik mikroskop, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM-EDS) ve x-ışınları difraksiyon (XRD) 
analizi yardımıyla yapılmıştır. Ayrıca sertlik ölçümleri 
mikrosertlik cihazında Vickers sertlik ucu kullanılarak 
100 gr yük altında 6 farklı ölçümün ortalaması alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Haynes 25, Elektrik Akımı Destekli 

Sinterleme, Kaplama 

 
Abstract 
 
In this study, Haynes 25 coating was carried out on 
AISI 1010 steel by electric current-assisted sintering 
method in open air at 4000 A, 3V for 5 minutes using 
Co (%99.9 purity, <44µm), Cr (%99.8 purity, 1-5µm), W 
(%99 purity, <20µm), Ni (%99.8 purity, 3-7µm), Fe 
(%99.9 purity, 1-9µm) and Mn (%99.6 purity, <10µm)  
powders. In order to improve the mechanical 
properties, the produced sample was applied the 
standard heat treatment solution treatment at 980°C for 
1h/water quenched to room temperature and a two-step 
ageing treatment consisting of 720°C for 8h/furnace 
cooling to 620°C and holding at 620°C for 8h before air 
cooling to room temperature. The microstructures of the 
samples and the presence of formed phases were 
examined by using optical microscopy (OM), scanning 
electron microscopy (SEM-EDS), and X-ray diffraction 
(XRD) analysis. Micro-hardness of sintered test 
materials was determined by using micro-hardness 

tester with a load of 100 gr for 15s on polished cross-
sectional area of test materials. 
 
Keywords: Haynes 25, Electric Current Assisted 

Sintering, Coating 
 

1. Giriş 
 
Süper alaşımlar; ana yapısı demir, nikel ya da kobalt 
olan, matris içerisine dağılmış karbür ve intermetalik 
ikincil fazlar içeren yüksek sıcaklık malzemeleridir. 
İhtiva ettikleri alaşım elementleri sayesinde yüksek 
sıcaklıklarda yüksek mukavemet, mükemmel korozyon, 
oksidasyon ve sürünme özellikleri sergileyen, ergime 
sıcaklığının 0.8 katına kadar kullanılabilen, servis 
şartlarında yapısal kararlılığını koruyabilen yüksek 
sıcaklıklarda yüksek performans gösteren 
malzemelerdir. Yüksek oranda Cr, Ni, Co gibi stratejik 
elementlerden oluşan süper alaşımlar, mikroyapısal 
kusurları en aza indirebilen üretim yöntemleriyle 
üretildiğinde mükemmel yüksek sıcaklık özellikleri 
sergilemekte, dolayısıyla yüksek sıcaklık 
uygulamalarında diğer yapısal malzemelerden daha 
çok tercih edilmektedir. Sahip oldukları özellikler 
sayesinde süper alaşımlar, gemi ve uçak endüstrisinde 
kullanılan gaz tribünlerinin disk, şaft ve pervane 
kanatçıklarında, araç motorlarının turbo yükleyici, valf 
ve contalarında, tıbbi uygulamalarda protez ekipmanları 
olarak, nükleer güç ünitelerinin hareket mekanizmaları 
için kullanılan kontrol çubuklarında, uzay araçlarının 
aerodinamik araç zırhları ve roket motor parçalarında, 
ısıl işlem ekipmanlarının konvenyör bantlarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır [1-7]. 
 
Günümüzde yaygın olarak kullanım alanı bulan bu 
malzeme grubu, yapılarında bulunan alaşım 
elementlerine bağlı olarak demir esaslı, nikel esaslı ve 
kobalt esaslı süperalaşımlar olarak üç temel grupta 
sınıflandırılmaktadır [7,8]. Süperalaşımlar içerisinde 
kobalt esaslı olanlar,  temel bileşen olarak kobalt ve 
önemli oranda krom ve tungsten, az miktarlarda 
molibden, niyobyum, tantal, titanyum ve duruma göre 
demir içeren, katı eriyik ve karbür çökelmesi ile 
mukavemetlendirilen alaşımlardır. Bu alaşımlar, yüksek 
sıcaklıklarda yüksek kararlılık göstermeleri ve iyi 
mukavemet özellikleri sergilemeleri sayesinde yüksek 
sıcaklıklarda kullanılacak durağan parçalar için yapı 
malzemeleri olarak tasarlanmaktadır. Kaynak 
edilebilme ve talaşlı imalat yöntemleriyle şekillendirme 
işlemlerinin haricinde servis şartlarındaki kullanımları 
için ısıl işleme gerek duyulmamaktadır. Bu 
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alaşımlardan Haynes 25 yaygın olarak kullanım alanı 
bulan kobalt esaslı bir süper alaşım olup gaz 
türbinlerinin yüksek sıcaklığa maruz kalan kısımlarında, 
nükleer reaktörlerde, implant malzemelerde ve soğuk 
çalışma şartlarında kullanılmaktadır [8,9]. Genel 
anlamda süper alaşımları üretmek ve şekillendirmek 
için döküm, ekstrüzyon, dövme, toz metalurjisi gibi 
kapsamlı ve çok sayıda üretim yöntemi bulunmaktadır 
ve her üretim yöntemi nihai ürünün özelliklerini 
etkilemektedir. 
 
Bu çalışmada, AISI 1010 çelik altlık yüzeyine elementel 
tozlardan elektrik akımı destekli sinterleme yöntemiyle 
Haynes25 süperalaşımının kaplanması işlemi 
gerçekleştirilmiştir. ECAS tekniği ile yapılan kaplama 
işleminin şematik görünümü Şekil 1’de verilmiştir. 
Üretilen numunelerin mekanik özelliklerini geliştirmek 
amacıyla ikili yaşlandırma adımından oluşan ısıl işlem 
uygulanmıştır. Elde edilen numunelerin mikroyapı ve 
faz analizleri optik mikroskop, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM-EDS) ve x-ışınları difraksiyon (XRD) 
analizi yardımıyla yapılmıştır. Ayrıca sertlik ölçümleri 
mikrosertlik cihazında Vickers sertlik ucu kullanılarak 
100 gr yük altında 6 farklı ölçümün ortalaması alınarak 
gerçekleştirilmiştir.  
  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Numunelerin üretiminde başlangıç malzemesi olarak 
belirlenen bileşim oranına uygun olarak hazırlanan Co 
(%99.9 saflık, <44µm), Cr (%99.8 saflık, 1-5µm), W 
(%99 saflık, <20µm), Ni (%99.8 saflık, 3-7µm), Fe 
(%99.9 saflık, 1-9µm) ve Mn (%99.6 saflık, <10µm) 
kaplama toz karışımı ve altlık malzeme olarak sade 
karbonlu (AISI 1010) çelik kullanılmıştır. Altlık malzeme, 
kaplama işlemi için 1200 gridlik zımpara kademesine 
kadar zımparalanmıştır. Yüzey pürüzlülüğü en aza 
indirgenmiş kalıplar içerisine yerleştirilen ve kaplama 
işlemi için hazır hale getirilen altlık malzeme üzerine 
stokiometrik bileşimdeki kaplama toz karışımı ilave 
edilerek elektrik akımı geçişi için (+) ve (-) kutup olarak 
kullanılan silindirik elektrotlar arasına yerleştirilmiştir. 
4000 amper, 3 volt akım değerinde 5 dakika bekleme 
süresi ile kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Üretimi 
gerçekleştirilen numunelerin mekanik özelliklerini 
geliştirmek amacıyla ikili yaşlandırma adımından oluşan 

ısıl işlem uygulanmıştır. Numuneler 980C’de 1 saat 

bekletilip suda soğutulmuş daha sonra 720C’de 8 saat 
bekletilmiş, fırından çıkartılmadan fırın sıcaklığı 

620C’ye düşürülmüş, bu sıcaklıkta 8 saat bekletildikten 
sonra açık atmosferde soğutulmuştur.  
Üretimi gerçekleştirilen numuneler metalografik 
incelemeler için standart numune hazırlama 
yöntemlerine uygun olarak 1200 gridlik zımpara 
kademesine kadar zımparalanmış ve alümina 
solüsyonla parlatılmıştır. Elde edilen numunelerin 
mikroyapı ve faz analizleri optik mikroskop, taramalı 
elektron mikroskobu (SEM-EDS) ve x-ışınları 
difraksiyon analizi yardımıyla yapılmıştır. Mikrosertlik 
ölçümleri, Vickers sertlik ucu kullanılarak 100 gr yük 
altında 6 farklı ölçümün ortalaması alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 

(a) 
 

 
 

(b) 
 
ECAS tekniği ile yapılan kaplamanın şematik görünümü 

(a) kaplama kalıpları (b) deney düzeneği 
 

3. Deneysel Sonuçlar 
 
3.1. Metalografik İncelemeler 

 
AISI 1010 çeliğinin yüzeyi Haynes 25 süper alaşımını 
oluşturacak uygun stokiometride hazırlanmış bileşim ile 
elektrik akımı destekli sinterleme tekniği kullanılarak 
kaplanmış ve kaplama tabakalarının ısıl işlem öncesi ve 
sonrası Optik ve SEM görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. 
Mikroyapı çalışmalarından çelik altlık ile kaplama 
tabakası belirgin bir şekilde ayırt edilebilmektedir. 
Yüzeyde oluşan Haynes 25 kaplama tabakası altlık 
malzeme olarak kullanılan çeliğe göre ihtiva ettiği 
element miktarına bağlı olarak çok fazlı bir yapıda olup 
bazı bölgelerde düşük miktarda porozite içermektedir. 
Genel olarak kontrast farkından altlık ile kaplama 
tabakasının bölgesel olarak belirgin olmasına rağmen 
ara yüzeyde herhangi bir süreksizliğin ve ayrılmanın 
olmadığı, tam bir bağlanmanın sağlandığı 
görülmektedir.            
 
 

 
 

(a) 
 

    
 

             (b)         (c) 
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            (d)        (e) 
 

Şekil 1. Haynes 25 Kaplamanın Mikroyapı Görüntüsü 
(a) Matris-Kaplama tabakasının optik görüntüsü 

Kaplama Tabakasının 
(b)Isıl işlem öncesi (c)Isıl işlem sonrası optik görüntüsü 
(d)Isıl işlem öncesi (e)Isıl işlem sonrası SEM görüntüsü    
 
 
Mikroyapı çalışmalarından açık bölge ve koyu renkli 
bölge olarak farklı fazların varlığı gözlenmiştir. Bu 
yapıları tespit etmek için sentezlenen ve ısıl işlemi 
yapılan numuneye SEM noktasal elementel analiz 
incelemesi yapılmıştır (Şekil 2). SEM-EDS 
analizlerinden açık renkli bölgenin kobalt esaslı, koyu 
renkli bölgenin krom ağırlıklı olduğu ve her iki bölgede 
de Mn, Ni, Fe içeriğine rastlandığı tespit edilmiştir.      
 
 

 
 

     
 

Şekil 2. Haynes 25 Kaplama Tabakasından Isıl İşlem 
Sonrası Alınan EDS Analizleri  

 
3.2. X-Işınları Analizi  

 
AISI 1010 karbon çeliği üzerine 4000 amperde 5 dakika 
elektrik akımı uygulamak suretiyle üretimi 
gerçekleştirilen Haynes 25 süper alaşım kaplama 
tabakasında ısıl işlem sonrası oluşan fazları tespit 
etmek için x-ışınları difraksiyon analizi yapılmıştır. 
Numunenin XRD paterni Şekil 3’de verilmiştir. XRD 

paternlerinden -fcc, CoFe2O4, Co3W, W fazları tespit 
edilmiştir. 
 

 
 

Şekil 3. Haynes 25 Kaplama Tabakasının Isıl İşlem 
Sonrası XRD Paternleri 

 
Zafarghandi ve arkadaşları [10], Haynes 25 döküm 

alaşımına Nb etkisi üzerine yaptığı çalışmada  fazı 
başta olmak üzere benzer faz yapısını elde etmişlerdir. 
Teague ve arkadaşları [11], Haynes 25 alaşımı üzerine 
yaptığı çalışmada bu alaşımlarda M6C ve M23C6 (M: 
Tungsten gibi metaller) karbür fazlarının bulunduğunu, 
yüksek sıcaklıkta yaşlanmışsa CoXW fazının çökeceğini 
bildirmişlerdir.    
 
3.3. Sertlik 

 
Kaplama tabakasının sertlik ölçümleri mikrosertlik 
cihazında Vickers sertlik ucu kullanılarak yapılmış olup, 
metalografik olarak hazırlanmış numunelerden 100 gr 
yük altında 6 farklı ölçümün aritmetik ortalaması 
alınarak tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler neticesinde 
AISI 1010 altlık malzemesinin sertliği 157 Hv 
mertebesinde iken Haynes 25 kaplamasının ısıl işlem 
öncesi sertliği 211±5 Hv ve ısıl işlem sonrası 260±13 
Hv olduğu tespit edilmiştir. Kaplamanın tam olarak 
yapıştığını tespit etmek için numunenin altlık-kaplama 
tabakası ara yüzeyine 1 kg yük uygulanmış ve 
yüklemenin etkisiyle ayrılmanın olmadığı gözlenmiştir. 
 

    
 

Şekil 4. Altlık-Kaplama ara yüzeyine uygulanmış 1 kg 
yükleme sonrası optik mikroyapı görüntüsü 

4. Genel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir; 
 
1. AISI 1010 çelik altlık yüzeyine elementel tozlardan 
elektrik akımı destekli sinterleme yöntemiyle Haynes 25 
süperalaşımının kaplanması işlemi başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
2. Yapılan mikroyapı incelemeleri neticesinde, kaplama 
tabakası ve altlık malzeme kontrast farkı ile net olarak 
ayırt edilmektedir. Kaplama görüntülerinden oldukça 
yoğun, homojen, çok fazlı yapının yanında, çok düşük 
miktarda porozite içerdiği gözlenmiştir. 
3. AISI 1010 altlık malzemesinin sertliği 157 Hv iken 
belirlenen üretim şartlarında elde edilen kaplamanın ısıl 
işlem sonrası sertlik değeri 260±13 Hv olarak 
belirlenmiştir. 
4. Kaplamanın tam olarak yapıştığını tespit etmek için 
numunenin ara yüzeyine 1 kg yük uygulanmış ve 
yüklemenin etkisiyle ayrılmanın olmadığı gözlenmiş, 
dolayısıyla difüzyona bağlı olarak bağlanmanın tam 
anlamıyla gerçekleştiği belirlenmiştir. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, şeker proses atığı olan karbonatlama 
çamuru (KÇ) kullanılarak yüksek gözenekli tuğlaların 
üretilmesi ve karakterizasyonu çalışılmıştır. 
Hammaddelerin morfolojisi, termal özellikleri, kimyasal 
bileşimi ve faz yapısı sırasıyla SEM, TGA, XRF ve XRD 
analizleriyle tanımlanmıştır. KÇ katkılı kil tuğlalar (%0, 
%5, %10, %20, %30 ve %40) preslenerek 
şekillendirilmiş, kurutulduktan sonra 1100°C'de 2 saat 
süreyle pişirilmiştir. Pişmiş numunelerin kızdırma kaybı, 
su emme, görünür gözeneklilik, kütle yoğunluğu, basınç 
dayanımı ve ısı iletkenliği gibi özellikleri incelenmiştir. 
Tuğla kili harmanına KÇ ilavesi, pişen numunelerin 
kütle yoğunluğunu azaltmıştır. Öte yandan, % 40'a 
kadar KÇ kullanımı, numuneler için gözeneklilik 
oranında bir artışa neden olmuştur. Ağırlıkça %30'a 
kadar KÇ ilavesiyle birlikte numunelerin basınç 
dayanımlarının standartlara uygun kullanılabilir 
değerlerde olduğu bulunmuştur. Isıl iletkenliği açısından 
katkı oranının artmasına bağlı olarak 0,76'dan 0,26 
W/mK düşüş gözlemlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak, 
bir şeker işleme atığı olan KÇ, tuğla üretiminde 
gözenek yapıcı katkı maddesi olarak değerlendirilebilir. 
Bu nedenle, endüstriyel ölçekte atık KÇ’nun kullanımı, 
şeker fabrikalarının katı atık yükünü azaltarak ve doğal 
kil hammadde kaynaklarının daha az kullanılmasını 
sağlayarak sürdürülebilir, çevre dostu bir yapı 
malzemesi üretimi sağlayabilecektir. 
 
Anahtar kelimeler: Kil tuğla, Karbonatlama çamuru, 

Pişirme, Geri kazanım, Fiziksel özellikler, Yalıtım 
uygulamaları. 

 

Abstract 
 
The present study is concerned with the preparation 
and characterization of highly porous bricks using the 
carbonation sludge (CS), which is sugar processing 
waste. The morphology, thermal properties, chemical 
composition and crystalline phase structure of raw 
materials were characterized by SEM, TGA, XRF and 
XRD analyses, respectively. The clay bricks with CS 
(0%, 5%, 10%, 20%, 30% and 40%) were pressed, 
dried and fired at 1100 °C for 2 h. The some features of 
the fired bricks like loss on ignition, water absorption, 
apparent porosity, bulk density, compresive strength 
and thermal conductivity were determined. The addition 
of CS in brick structure is reduced the bulk density of 
the fired samples. On the other hand, the use of CS up 
to 40% has resulted in an increase in porosity values 

for the samples. It was found that the compressive 
strengths of the bricks with 30 wt.% CS addition were in 
accordance with standards for the fired bricks. A 
decrease from 0.76 to 0.26 W/mK was observed in 
terms of thermal conductivity. Based on the these 
findings, the CS, a sugar processing waste, may be 
valorisation as pore-forming additive in the brick 
production.  Therefore, the utilization CS waste in 
industrial scale reduces the solid waste load of sugar 
factories and enables sustainable, eco-friendly and 
cleaner clay brick production.  

Keywords: Clay bricks, Carbonation sludge, Firing, 

Recycling, Physical properties, Insulating applications. 
 

1. Giriş 
 
Karbonat çamuru (KÇ), şeker üretim tesislerinde 
karbonatlama sürecinde ortaya çıkan ve yeniden 
üretimde değerlendirilemeyen endüstriyel bir atıktır. 
Organik ve inorganik maddeler içerir ve esas olarak 
kalsiyum karbonattan (CaCO3) oluşur [1]. KÇ, çevresel 
ortama seyreltilerek boşaltılır veya fabrika sahasında 
depolanır. Çevresel ortama atıldığında akarsuyun 
kalitesini etkiler ve yüksek kalsiyum karbonat 
içeriğinden dolayı bölgedeki toprağa zarar verebilir. 
Fabrika sahasında depolanan KÇ atık yönetimi 
açısından çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. 
Türkiye'deki şeker fabrikalarında üretim sonucu 
yaklaşık bir milyon ton KÇ ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle, bu sorunun üstesinden gelmek için çalışmalar 
sürdürülmektedir [2]. Bu çalışmada, yüksek CaCO3 
içeriği nedeniyle KÇ'nun yüksek sıcaklıkta kil tuğla 
üretimi için gözenek oluşturucu ajan olarak kullanılması 
amaçlanmıştır.    

Son yıllarda, birçok ülke ciddi çevresel kaygılar ve 
yüksek enerji maliyetleri nedeniyle atıkların yenineden 
değerlendirilmesine ve enerji tasarrufuna odaklanmıştır 
[3]. Binalardaki enerjinin yaklaşık %40'ının ısıtma ve 
soğutma için kullanıldığı ve bu miktarın %12'sinin 
yalnızca duvarlar tarafından kaybedildiği bilinmektedir 
[4], [5]. Bu enerji kaybı, duvarların ısı yalıtım özelliklerini 
iyileştirerek ve enerjiyi daha verimli kullanarak 
önlenebilir. Bu nedenle, mikro gözenekli yapı 
tuğlalarının üretimi ve kullanımı, yapıların 
duvarlarındaki enerji kayıplarını azaltacak ve binanın 
enerji verimliliğini artıracaktır [6]. Literatürde yapılmış 
bazı çalışmalarda, mikro gözenekli pişmiş kil tuğlalar, 
mermer atık tozu [7] ve kağıt üretimi atık çamuru [4] gibi 
çeşitli gözenek oluşturucu endüstriyel atıklar veya 
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ayrıca pomza [8] ve genişletilmiş vermikülit [6] gibi bazı 
hafif mineral katkılar kullanılarak üretilebilmektedir. 
Farklı organik yada inorganik katkının tuğla 
bünyelerinde değerlendirilmesi ile birçok çalışma 
yapılmıştır [9-11]. Tuğlaların mikro gözenekli yapısı, 
pişme sürecinde atıkların organik içerikli kısımlarının 
yakılması veya bu atıkların inorganik kısımlarının 
(karbonatların) yüksek sıcaklıklarda parçalanmasıyla 
elde edilmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, KÇ'nu endüstriyel bir atık 
olarak kullanarak kil esaslı tuğla üretiminde ana 
hammadde olarak kullanılan ve tüketilen kil miktarını 
azaltmak ve pişmiş tuğla bünyelerde mikro gözenek 
oluşumu ile tuğlaların ısıl performansını iyileştirmektir. 
Ayrıca bu çalışmada pişmiş tuğlaların ısıl özellikleri ile 
fiziksel ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Sonuç 
olarak, bu makale doğal kil kaynaklarının korunmasına 
ve şeker fabrikalarındaki çıkan KÇ atıklarının 
depolanma sorununa çözüm konusunda yeni bir bakış 
açısı ve yaklaşım sunmaktadır. Ayrıca, üretilen 
gözenekli tuğlalar sayesinde binalarda ısı kaybı 
azaltılarak binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasına 
katkı sağlayacaktır. 

2. Materyal ve Metot  
 
Karbonatlama çamuru (KÇ) 2018 yılında Ağrı’daki 
şeker fabrikasından, tuğla kil hammaddesi ise, 
Bartın’da bulunan bir tuğla üreticisinden tedarik 
edilmiştir. Her iki hammaddeye de öncelikle kurutma, 
öğütme ve eleme işlemleri uygulanmıştır. 
Hammaddelerin partikül boyutu dağılımları Mastersizer 
3000 cihazı ile incelenmiştir. Hammaddelerin kimyasal 
bileşimi, faz analizi ve ısıl davranışı belirlenmiştir.  
 
Tuğla üretimi, Tablo l'deki karışım oranlarına göre 
gerçekleştirilmiştir. Hammaddeler önce 30 dakika 
boyunca mekanik bir karıştırıcıyla karıştırılmıştır. Daha 
sonra, toz karışımlarına yaklaşık %10 ornaında su 
püskürtülerek nemlenmesi sağlanmıştır. Hazırlanan 
nemli toz karışımları, tek eksenli hidrolik preste 50 MPa 
basınç altında silindirik çelik kalıpta sıkıştırılmıştır. 
Preslenmiş örnekler (22 mm çap ve 10 mm uzunluk) 
kontrollü olarak belli bir süre ortam sıcaklığında ve 
daha sonra sırasıyla 12 saat 40 °C'de ve 24 saat 110 
°C'de kurutulmuştur. Tuğla numunelerinin pişirme 
işlemi, 5°C/dk'lık bir ısıtma hızı altında 1100°C 
sıcaklıkta 2 saat süreyle laboratuvar tipi elektrikli bir 
fırında gerçekleştirildi. Pişirilmiş tuğlaların kızdırma 
kaybı, görünür gözeneklilik, kütle yoğunluğu ve su 
emme gibi bazı fiziksel özellikleri, ASTM C20 
standardına göre Arşimed metodu ile ölçülmüştür [12]. 
Pişmiş tuğlaların mikroyapı ve faz özellikleri SEM ve 
XRD analizleri ile tanımlanmıştır. Diğer yandan, ısıl 
iletkenlik değerleri, C-Therm TCi Isı İletkenlik Analizörü 
ile ölçülmüştür [13]. Ayrıca, küçük boyutlu ham 
numunelerin (8 mm çap ve 15 mm uzunluk) dilatometrik 
ve sinterleme davranışları,% 30 CS ilaveli ve olmayan 
bir dikey dilatometre (Linseis, Almanya) kullanılarak 
incelenmiştir. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
3.1. Hammaddelerin analiz sonuçları: 
Hammaddelerin kimyasal bileşimi Tablo 1'de verilmiştir. 
XRF analizi sonuçlarına göre, tuğla kili yüksek miktarda 
silikon dioksit (SiO2) ve alüminyum, demir ve alkali 
oksitler gibi diğer bileşenleri içerir. Kil hammaddesi % 
7.08 oranında kızdırma kaybına sahiptir. KÇ, yüksek 
miktarda kalsiyum oksit (CaO) içerir. Bu atık esas 

olarak kalsiyum, magnezyum ve az miktarda silikon 
oksit içerir. Ek olarak, %52.8'lik kızdırma değerindeki 
kayıp, hidroksil grupların ve karbonatların varlığını 
göstermektedir. 

Tablo 1. Hammaddelerin kimyasal kompozisyonu 

Bileşenler (% 
ağ.) 

Tuğla kili 
Karbonatlama 
çamuru (KÇ) 

SiO2 69.9 1.60 

Al2O3 11.2 0.18 

Fe2O3 4.30 0.38 

CaO 1.51 42.6 

MgO 0.75 2.06 

Na2O 1.23 0.21 

K2O 1.96 0.15 

Kızdırma kaybı 7.08 52.8 

 

 Hammaddelerin partikül boyut dağılımları Şekil l'de 
verilmiştir. Kil ve KÇ'nun ortalama partikül boyutları 
sırasıyla 24 ve 16 µm’dur. Her iki hammadde için de 
150 µm’nun altındaki toz dağılımına sahip tozlar 
kullanılmıştır. 

 

Şekil 1. Hammaddelerin tane boyut dağılımları. 

 

Şekil 2, tuğla kili hammaddesi ve karbonat çamurunun 
XRD desenlerini göstermektedir. XRD sonuçlarına 
göre, KÇ’nin kalsiyum karbonat (CaCO3) içerdiğini, kilin 
ise esas olarak kuvars, muskovit/illit, klorit ve kalsit 
mineral fazlarını içerdiği görülmektedir. 

 

Şekil 2. Hammaddelerin XRD analiz sonuçları. 

a 

b 
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KÇ ve kilin TGA eğrileri, Şekil 3'te gösterilmektedir. KÇ 
için 1000°C aralığında toplam kütle kaybı %47.5 olarak 
ölçülmüştür. Şöyle ki, KÇ’nin ısıtılması sırasında 100°C 
civarında fiziksel olarak absorblanan suyun 
uzaklaştırılması, organik maddelerin 150 ila 500°C 
arasında yanması ve 600-800°C arasında CaCO3'ün 
parçalanması reaksiyonları gerçekleşmiştir. Kilin TGA 
eğrisi ise toplam ağırlık kaybının yaklaşık %8 olduğunu 
göstermektedir. Muhtemel reaksiyonlar fiziksel suyun 
100°C civarında uzaklaştırılması, organik maddenin 
150 ila 250°C arasında yakılması ve kimyasal suyun kil 
yapısından 250-450°C arasında uzaklaştırılması 
nedeniyledir. Son olarak, 600-700°C aralığında kütle 
kaybı, klorit tipi kil minerallerinin hidroksilasyon 
reaksiyonunun bir sonucu olarak meydana gelir. 

 

Şekil 3. Hammaddelerin TGA sonuçları. 

3.2. Pişmiş numunelerin sonuçları: 
 

1100°C'de pişmiş tuğla numunelerinin karbonatlama 
çamuru katkısı oranına bağlı olarak Arşimet yöntemiyle 
ölçülen bulk yoğunluk, görünür gözenek ve su emme 
oranı gibi fiziksel özellikleri Şekil 4’de verilmektedir. 
Buna göre, Şekil 4a’da kontrol tuğla numunelerinin 
kütle yoğunluğu 2.05 g/cm

3
 olarak ölçülmüştür. Tuğla 

bünyesindeki atık içeriğinin artması, numunelerin 
yoğunluğunu azaltmıştır. %5, %10, %20, %30 ve %40 
örneklerinin bulk yoğunlukları 1.96, 1.90, 1.71, 1.55 ve 
1.37 g/cm

3
'tür. Yoğunluk değerlerindeki azalma 

karışımlardaki atığı oluşturan karbonatların 
parçalanmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

 
Şekil 4. Pişmiş numunelerin fiziksel özellikleri. 

 
Karbonat çamuru atığı içeren pişmiş tuğla 
numunelerinin porozite ve su emme oranı sonuçları 
Şekil 4b ve 4c’de verilmektedir. Buna göre, 
numunelerin porozite ve su emme oranları atık oranının 
artışıyla önemli bir artış göstermiştir.  Şekil 4b’de 
kontrol tuğla numunelerinin görünür gözenek oranı 
%18.3 olarak ölçülmüştür. Tuğla bünyesindeki atık 
içeriğinin artmasıyla numunelerin gözenek oranı 
artmıştır. %5, %10, %20, %30 ve %40 örneklerinin 
gözenek oranı yaklaşık %21.2, %24.7, %32.3, %42 ve 
%49'tür. Numunelerin su emme oranları da katkısız, 
%5, %10, %20, %30 ve %40 atık katkılı numunelerde 
sırasıyla yaklaşık %9, %11, %13, %19, %27 ve %36 
olarak ölçülmüştür. Yük taşıyan ve dış ortamlarda 
kullanılan tuğlaların su emme değerlerinin mimkün 
mertebe %20 su emme oranlarından düşük olması 
beklenir. Sıva altı tuğla duvar uygulamalarında ve 
yalıtım uygulamalarında herhangi bir sınırlama 
bulunmamaktadır. 
 
Atık içeren pişmiş tuğla numunelerinin basınç dayanımı 
sonuçları Şekil 5’te verilmektedir. Buna göre, 
numunelerin basınç dayanımı değerleri atık oranının 
artışıyla azalma göstermiştir.  %5 ve %10 oranında KÇ 
içeren numunelerin basma dayanımı yüksek olarak 
bulunmuştur. %20 ve sonrası atık katkısı basma 
dayanımında ciddi oranda düşüşe neden olmuştur. 
Fakat %20 ve %30 atık ilaveli numunelerde ölçülen 
düşük basma dayanımı sonuçları da yük taşıma 
gerektirmeyen ve yalıtım amaçlı tuğlaların standart sınır 
değerleri civarındadır [14]. Numunelerin dayanımının 
azalması bünyede oluşan mikro-gözenek oranının 
artması ile ilişkilidir.  

 

a 

b 

c 
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Şekil 5. Pişmiş numunelerin basma dayanımı. 

 

Şekil 6’da üretilen katkısız ve KÇ katkılı tuğla 
numunelerin ısıl iletkenlik katsayısı değerleri verilmiştir. 
Buna göre, katkısız tuğlanın ısıl iletkenlik değeri 0.76 
W/mK olarak ölçülmüş ve KÇ katkısı oranının 
artmasıyla 0.26 W/mK’ne kadar düşmüştür. Mekanik 
dayanım açısından kullanılabilir sınır değerlerin de 
dikkate alındığında %30’a kadar olan KÇ katkısının 
tuğla numunelerin ısıl iletkenlik oranlarında yaklaşık 
%60’a varan yalıtım performansının geliştirilebileceğini 
göstermektedir.  

 
Şekil 6. Pişmiş numunelerin ısıl iletkenlik değerleri. 

 
Şekil 7’de pişmiş numunelerin mikroyapıları 
gösterilmektedir. Şekil 7a’da katkısız numunenin Şekil 
7b’de ise %30 KÇ katkılı numunenin kırık yüzeylerinden 
alınmış SEM görüntüleri verilmiştir. Katkısız numunede 
mikrogözenek oranı katkılı numuneye göre daha az 
olduğu görülmektedir. Pişme sıcaklığına bağlı olarak 
bünyede oluşan yoğunlaşmanın arttığı dikkati 
çekmektedir. KÇ katkısıyla ise pişme sonucu numune 
bünyesinde oluşan mikrogözenekler açıkça 
görülmektedir. 
 

 

 
Şekil 7. Pişmiş numunelerin SEM görüntüleri. 

Bu bulgular, KÇ atık miktarının mikrogözenek 
oluşumunda oldukça etkili olduğunu açıkça 
göstermektedir. Yani, tuğla içindeki KÇ’nun pişme 
sürecinde karbonat yapıların parçalanması sonucu 
karbondioksit salınarak mikrogözenekler oluşur. 
Ayrışan CaO ise yüksek oranda reaktif olduğundan, 
tuğla yapısında, yüksek sıcaklıkta kuvars ve kil 
mineralleri ile birlikte reaksiyona girerek kalsiyum 
alümina-silikatlar içeren yeni fazlar oluşturma 
eğilimindedir. 

Elde edilen bulgulara dayanarak, bir şeker işleme atığı 
olan karbonatlama çamuru, tuğla üretiminde gözenek 
yapıcı katkı maddesi olarak değerlendirilebilir. 
Endüstriyel ölçekte atık KÇ’nun tuğla üretiminde 
kullanımı, şeker fabrikalarının katı atık yükünü azaltarak 
ve doğal kil hammadde kaynaklarının daha az 
kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir, çevre dostu bir 
yapı malzemesi üretimine katkı sağlayabilecektir. 
Sonuç olarak, bu çalışma doğal kil kaynaklarının 
korunmasına ve şeker fabrikalarındaki çıkan 
karbonatlama atıklarının depolanma sorununa çözüm 
konusunda yeni bir bakış açısı ve yaklaşım 
sunmaktadır. Ayrıca, üretilen gözenekli tuğlalar 
sayesinde binalarda ısı kaybı azaltılarak binalarda 
enerji verimliliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. 
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Özet 
 
Düşük yoğunluğa sahip seramik bünyeler ısı, ses ve 
gürültü yalıtımı gibi uygulama alanlarında önemli bir 
yere sahiptir. Bunun yanında dayanıklı ve ucuz 
olması da üretici ve tüketiciler için aranan 
özelliklerdendir. Bu çalışmada düşük sıcaklık 
uygulamaları için yerel ve doğal bir mineral 
hammadde kaynağı olan mikro gözeneklere sahip 
diatomit ve Sivas-Yıldızeli yöresine ait vermikülit 
hammaddesinin bağlayıcı bir kil ile birlikte farklı 
oranlarda hafif izole seramik malzemelerin 
üretilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle toz 
halindeki hammaddeler tane boyut dağılımı, kimyasal 
kompozisyonu (x-ray flüoresans, XRF), ısıl davranışı 
(termal gravimetrik analiz, TGA), morfolojik yapısı 
(taramalı elektron mikroskobu, SEM) ve kristal faz 
yapısının (x-ışını kırınımı, XRD) tespiti için 
karakterize edilmiştir. Sonrasında belirli reçeteler 
hazırlanmış ve presleme yöntemi kullanılarak ham 
numuneler elde edilmiştir. 900, 1000 ve 1100°C 
sıcaklıklarında pişirilen numunelerin, yoğunluk ve 
gözenek oranları, boyutsal değişimleri, ısıl iletkenlik 
katsayıları ve mikroyapısal özellikleri incelenerek 
karşılaştırımıştır. Çalışma sonucunda, %60 diatomit, 
%10 vermikülit ve %30 bağlayıcı kil içeren seramik 
numunelerin gözenek oranı %47’e kadar artarken, 
yoğunluk değerleri 1.3 g/cm

3
’e ve ısıl iletkenlik 

katsayısı da 0.439 W/mK değerlerinde elde edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Diatomit, refrakter kil, vermikülit, 

gözeneklilik, pişirme, mikroyapı. 

 
Abstract 
 
Low density ceramic structures have an important 
place in application areas such as heat, noise and 
noise insulation. Besides, being durable and 
inexpensive is also a demand for producers and 
consumers. In this study, it is aimed to produce 
lightweight insulation ceramic materials from a binder 
clay containing diatomite and vermiculite raw 
materials in different proportions which is a local and 
natural mineral raw material source for low 
temperature applications. For this purpose, firstly, 
powdered raw materials is characterized for particle 
size distribution, chemical composition (x-ray 
fluorescence, XRF), thermal behavior (thermal 
gravimetric analysis, TGA), morphological structure 

(scanning electron microscope, SEM) and crystal 
phase structure (x-ray diffraction, XRD). Specific 
prescriptions were then prepared and pellet samples 
were obtained using the pressing method. The bulk 
density and porosity, dimensional changes, thermal 
conductivity coefficients and microstructural 
properties of the samples fired at temperatures 
between 900, 1000 and 1100 °C were compared. As 
a result of the study, the porosity of the ceramic 
samples containing 60% diatomite, 10% vermiculite 
and 30% binder clay increased up to 47%, while the 
bulk density values were obtained at 1.3 g/cm

3
 and 

the thermal conductivity coefficient was at 0.439 W / 
mK. 
 
Keywords: Diatomite, refractory clay, vermiculite, 

porosity, firing, microstructure. 

 
1.Giriş  
 
İzolasyon malzemelerinin kullanımı mevcut enerji 
verimliliği bakımından önem arz etmektedir. Daha az 
enerji sarfiyatı ile verimliliği artırmak birçok 
araştırmacının ilgi odağı olmaya devam etmektedir. 
Özellikle metalurji ve malzeme sanayinde yüksek 
enerji sarfiyatından dolayı yüksek ısı yalıtımı 
sağlayan izolasyon malzemelerinin geliştirilmesi 
önemlidir.  Bu amaçla hafif ve gözenekli refrakter 
izolasyon malzemelerinin endüstriyel uygulamalarda 
ısı kullanımı kaçınılmazdır. Hafif refrakter izolasyon 
malzemleri genel olarak 1200°C’den düşük ve 
yüksek çalışma sıcaklıklarında kullanımlarına göre iki 
grupta sınıflandırılabilirler [1-5]. İzolasyon 
malzemeleri genellikle yüksek gözenekliliğe sahip 
olup diğer refrakterlere göre daha düşük termal 
iletkenlik ve ısıl kapasiteye sahiptir. Diatomit, 
genleştirilmiş vermikülit, perlit, kalsiyum silikat, 
alümina, kuvars, şamot ve kaolin gibi hammaddeler 
kullanılarak farklı türdeki izolasyon malzemeleri 
üretilebilmektedir [1-9]. 
 
Çok ince gözenekli yapıya sahip ve düşük 
yoğunluklu olan diatomit;Tatlı ve tuzlu sularda 
yaşayan tek hücreli su bitkilerinden oluşan 
diatomların fosilleşmiş iskelet kalıntılarını içeren 
birikmiş, silisli tortul bir kayaç olup kolay ufalanan çok 
ince taneli yapıya sahiptir [4-5,10-11]. Genel olarak 
boya ve polimerlerde fonksiyonel dolgu maddesi 
olarak, ısı ve kimyasal etkilere karşı dayanıklı 
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olduğundan ateşe dayanıklı çimentoda ve yalıtım 
malzemelerinde kullanılır [4-5,12-13].  
 
Vermikülit, mika değişimi ile oluşan ve pul şeklinde 
ortaya çıkan, hidratlanmış magnezyum aluminyum-
demir silikat olarak bilinmektedir. 900 ° C veya daha 
yüksek bir sıcaklığa kadar ısıtılarak yapı içerisindeki 
suyu serbest bırakılır ve çok hafif gözenekli malzeme 
elde edilir. Elde edilen genişletilmiş vermikülit iyi ses 
ve ısı yalıtımı özellikleri sergiler[14]. 
 
Bu çalışmada, genellikle 1100°C’den düşük 
sıcaklıklarda ısı izolasyonu için kullanılabilecek 
bağlayıcı refrakter kili, diatomit ve vermikülit esaslı 
hafif refrakter kompozisyonları çalışılmıştır. 
Kullanılan hammaddelerden diatomit ve vermikülit, 
yerel bir hammadde kaynağı olup bu çalışmada hafif 
refrakter kompozisyonlarında denenmiştir. 
Hazırlanan karışımlar, üç farklı sıcaklıkta (900°C, 
1000°C, 1100°C) üretilerek pişme sıcaklığı ve 
karışım oranlarının malzeme özellikleri üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. 
 

2.Materyal ve Metot  
 

Hammadde olarak, genleştirilmiş vermikülit (Yıldızeli, 
Sivas, Türkiye), diatomit/Kizelguhr (Çankırı, Türkiye), 
ve bağlayıcı kil hammaddeleri kullanılmış ve 
hammaddeler izole refrakter tuğla üreticisi Selko Ateş 
Tuğla A.Ş. (Bartın, Türkiye) firmasından temin 
edilmiştir. Şekil 1’de bu hammedeler görülmektedir.  
 

 
 

 
Şekil.1 Kullanılan hammaddeler: (a) diatomit 
(Kizelguhr), (b) genleştirilmiş vermikülit, (c) bağlayıcı 
refrakter kil. 
 

Genleştirilmiş vermikülit hammaddesi ön işlemlerden 
(öğütme ve eleme) geçirilerek farklı 
kompozisyonlarda karışımlar hazırlanmıştır. Tüm 
hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve ısıl analizleri 
karakterize edildikten sonra Tablo 1’de gösterilen 
reçeteye göre deneysel numuneler elde edilmiştir.  
 
Tablo.1 Deneysel numuneler için hazırlanan 
karışımların kompozisyonu. 

Numune 
kodu 

Vermikülit, 
% 

Diatomit, 
% 

Bağlayıcı 
Kil % 

VD1 0 70 30 

VD2 10 60 30 

VD3 20 50 30 

VD4 30 40 30 

VD5 40 30 30 

VD6 50 20 30 

VD7 60 10 30 

VD8 70 0 30 

 
Öncelikle hammaddeler kuru karıştırma yöntemiyle 
homojen olarak karıştırılmış, % 2 ila 8 arasında 
karışımlara sprey su püskürtülerek nemlendirilmiştir. 
Nemli toz karışımları tekrar porselen havanda 
karıştırılarak, presleme yöntemiyle tek eksenli 
hidrolik preste 25 mm çapındaki metal kalıp 
kullanılarak 50 MPa basınç altında şekillendirilmiştir. 
Sonrasında elde edilen numuneler 40°C’de 12 saat 
ve sonra 105°C’de 2 saat süreyle kurutma fırınında 
kurutma işlemine tabi tutularak numunelerdeki nem 
uzaklaştırılmıştır. Kurutulan numuneler 900, 1000 ve 
1100°C sıcaklık aralıklarında 600°C’ye kadar 1°C/dk 
hızla, sonra istenen sıcaklığa kadar 5°C/dk hızla 2 
saat süreyle laboratuvar tipi yüksek sıcaklık fırınında 
(Protherm PLF1200/15, Türkiye) sinterleme işlemine 
tabi tutulmuştur. 
 

 
Şekil 2. Deneysel akış şeması. 

 
Nihai olarak elde edilen numunelerin, kütle 
yoğunluğu, gözenek oranı, boyutsal değişimi, ısıl 
iletkenlik katsayısı ve mikroyapısal özellikleri 
incelenmiştir. Yoğunluk ve gözenek miktarı ASTM 
C20 standardına göre ölçülmüştür [15]. Isıl iletkenlik 
değerleri C-Therm marka TCi model ısıl iletkenlik 
ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Ürünlerin mikroyapısal 
analizleri taramalı elektron mikroskobu (LEO 1430 
VP) ile incelenmiştir. 
 

3. Deneysel Sonuçlar  
 
3.1 Hammaddelerin Karakterizasyonu  
 

Hammaddelerin tane boyut dağılımı, partikül 
morfolojisi, mineral faz içeriği, kimyasal 
kompozisyonu ve ısıl davranış özellikleri için 
karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Vermikülit, diatomit ve bağlayıcı kil hammaddelerinin 
partikül morfolojileri Şekil 3’teki SEM görüntüleri ile 
gösterilmektedir.  
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Şekil 3. a:Diatomit, b:bağlayıcı kil ve c:öğütülmüş 
vermikülit hammaddelerinin SEM görüntüsü. 
 
Şekil 3(a)’da gösterildiği gibi, diatomit partikülleri 
mikronaltı gözeneklere sahip silindirik ve tüp 
formunda farklı morfolojik şekillere sahip olduğu 
görülmektedir. Şekil 3(b)’de ise kil partiküllerinin 10 
µm’dan küçük ince taneli topaklar halinde olduğu; 
Şekil 3.c’de vermikülit tozlarının 100 μm’den küçük 
yapraksı formda yassı partiküllerden oluştuğu 
görülmektedir. 
 
Tablo 2’de  XRF analizleri gösterilen hammaddelerin  
kimyasal kompozisyonları incelendiğinde; Diatomit 
hammaddesinin yaklaşık %10 kızdırma kaybına 
sahip olduğu ve geriye kalan %75’inin SiO2 içerdiği 
görülmektedir. Diatomit ayrıca kayda değer miktarda 
aluminum oksitin yanısıra az miktarda diğer oksitleri 
de içermektedir. Bağlayıcı kil hammaddesi ise büyük 
oranda SiO2 ve Al2O3’ün yanısıra demir oksit ve 
potasyum oksit içermektedir. Vermikülitin ise yüksek 

SiO2, Al2O3, MgO, FeO, alkali ve su içerikli bir 
bileşime sahip olduğu görülmektedir 
 
Tablo 2. Kullanılan hammaddelerin kimyasal 
kompozisyonu (ağ.%). 

Oksitler Bağlayıcı kil Diatomit 
Genleştirilmiş        
vermikulit 

Al2O3 22.8 8.37 17.7 

SiO2 57.5 75.1 36.9 

FeO ve 
Fe2O3 

4.75 1.93 11.2 

MgO 0.98 0.55 16.4 

CaO 0.35 2.35 3.54 

K2O 2.6 0.58 2.64 

Na2O 0.16 0.03 0.15 

TiO2 0.9 0.32 2.18 

Kızdırma 
kaybı (LOI) 

10.0 10.5 9.2 

 
Hammaddelerin mineralojik faz analizi sırasıyla 
Şekil.4 a, b ve c’de gösterilmektedir. Diatomit 
hammaddesinin XRD paterninde 15°-40° derece 
aralığındaki geniş tümsek eğri amorf bir yapının (opal 
silika: SiO2·nH2O) ve ayrıca kuvars ve kristobalit gibi 
kristal fazların varlığını göstermektedir. Bağlayıcı 
olarak kullanılan kilin mineral faz içeriği ise yüksek 
miktarda kuvars ile kaolin ve muskovit gibi kil 
minarellerinden oluşmaktadır. Vermikülit 
hammaddesi ise vermikülit, hidrobiyotit ve flogopit 
kristal fazlarını içermektedir. 
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Şekil 4. Diatomit (a), bağlayıcı kil (b) ve vermikülit (c) 
hammaddelerinin XRD analizi. 

 
Diatomit, bağlayıcı kil ve vermikülit hammaddelerinin 
termogravimetrik analizi Şekil 5’te gösterilmektedir. 
Diatomit hammaddesinin TG analizine göre toplam 
ağırlık kaybı 1100°C’ye kadar %11 civarındadır. İlk 
olarak 50-200°C aralığında yaklaşık %6 ağırlık kaybı 
meydana gelirken, daha sonra 300-500°C aralığında 
yaklaşık %2 civarında bir kütle kaybı olduğu 
görülmüş, bunun da organik maddelerin yanmasıyla 
ve kimyasal suyun uzaklaşmasıyla ilgili olabileceği 
düşünülmektedir. Bağlayıcı kil ise 1100°C’ye kadar 
toplamda yaklaşık olarak %9 oranında ağırlık 
kaybına uğramıştır. Kilin 300-600°C aralığında 
önemli miktarda ağırlık kaybına uğradığı 
görülmektedir. Bunun nedeni, kil minerallerinin 
kimyasal bağlı suyunun uzaklaştırılmasından ve 
kristal yapının bozunmasından dolayıdır. Vermikülitin 
TGA analizine göre, toplam olarak yaklaşık %9 
oranında ağırlık kaybı gerçekleşmiştir. Bu kaybın 
yarısı 50-200°C aralığında gerçekleşmiş olup, fiziksel 
olarak absorplanan suyun uzaklaşmasından dolayı 
olduğu söylenebilir. Diğer kayıplar (300 ve 700°C 
civarı) kimyasal suyun uzaklaşmasıyla olmuştur. 
900°C’de ise ekzotermik bir reaksiyon olduğu 
görülmekte olup faz dönüşümü gerçekleşmesi 
muhtemeldir.  

 

 

 
Şekil 5. Diatomit (a) ve refrakter kil (b) vermikülit (c) 
hammaddelerinin TGA eğrileri.  
 
3.2 Pişmiş Numunelerin Karakterizasyonu  

 
900, 1000 ve 1100°C’de sinterlenerek üretilen 
numunelerin bulk yoğunluk, gözenek oranı, özgül 
ağırlık, kızdırma kaybı gibi fiziksel özellikleri ile ısıl 
iletim katsayısı ve mikroyapısal özellikleri 
incelenmiştir. Şekil 6’da sinterlenen numunelerin 
diatomit ve vermikülit oranına ve sıcaklığa bağlı 
olarak bulk yoğunluk ve gözenek oranlarının değişimi 
gösterilmektedir.  
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Şekil 6.  Diatomit, vermikülit,  ve %30 bağlayıcı kil 
karışımlarından üretilen numunelerin diatomit ve 
vermikulit oranına ve sıcaklığa bağlı olarak bulk 
yoğunluk (a) ve gözenek (b) oranlarının değişimi. 
 
900 °C sıcaklıkta pişirilen numunelerin vermikülit 
oranının %0’dan %70’lere çıkması, numunelerin  
bulk yoğunluklarını 1.18 gr/cm

3’
den 1.79 gr/cm

3
’e 

artırırken, 1000 °C sıcaklıkta 1.32 gr/cm
3’
den 2,13 

gr/cm
3
’e ve 1100 °C sıcaklıkta 1.52 gr/cm

3’
den 2.25 

gr/cm
3
’e yükselttiği görülmektedir. Ayrıca tüm 

sıcaklıklarda ölçülen görünür gözenek oranlarına 
bakıldığında yoğunluk oranlarının arttıkça görünür 
gözenek oranlarının azaldığı görülmektedir. Ayrıca 
1100 °C sıcaklıklarda pişirilen numunelerin diğer 
sıcaklıklarda pişirilen numunelere göre en yoğun yani 
en az poroziteye sahip oldukları görülmektedir. 
 
Diatomit vermikülit ve bağlayıcı kil karışımları ile 
üretilen numunelerin, modifiye edilmiş transient 
düzlem kaynağı yöntemiyle çalışan C-Therm TCi 
Thermal Conductivity Analyzer cihazı ile oda 
sıcaklığında ölçülen ısı iletim katsayıları Şekil 7’de 
gösterilmiştir. Karışımlarında diatomit miktarındaki 
artışın vermikülit artışına göre görünür porozite 
değerlerini daha çok arttırdığı ve buna bağlı olarak 
ısıl iletim değerlerini vermikülite nazaran daha çok 
azalttığı görülmektedir. En düşük ısıl iiletkenlik 
değerlerinin 900°C’de  elde edildiği göülmektedir. Bu 
sıcaklıkta %60 diatomit, %10 vermikülit ve %30 
bağlayıcı kil karışımının iletkenlik katsayısı 0.439 
W/mK olarak ölçülmüştür.  

 
Şekil 7.  Diatomit, vermikülit,  ve %30 bağlayıcı kil 
karışımlarından üretilen numunelerin diatomit ve 
vermikulit oranına ve sıcaklığa bağlı olarak ölçülen 
ısıl iletkenlik değerleri.  
 
900°C’de üretilen Diatomit/vermikülit ve %30 
bağlayıcı kil karışımlarından iki farklı kompozisyona 
sahip numunelerin SEM görüntüleri şekil 8’de 
görüldüğü gibi karşılaştırıldığında %60 diatomit 
oranına sahip yapının daha poroz olduğu görülürken, 
%60 vermikülit oranına sahip yapının lamelli ve 
nispeten daha yoğun bir yapı sergilediği 
görülmektedir. Bunun diatomit hammaddesinin 
öğütülmüş vermiküit hammaddesine oranla daha 
gözenekli bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. 
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Şekil 8. Diatomit ve refrakter kil karışımlarından 
900°C’de üretilen iki farklı kompozisyona sahip 
numunelerin SEM görüntüleri (a:%10 vermikulit + 
%60 diatomit+%30 bağlayıcı refrakter kil, b: %60 
vermikulit + %10 diatomit+%30 bağlayıcı kil).  

4. Sonuçlar ve Tartışma 

Yapılan bu çalışmada diatomit, vermikülit ve 
bağlayıcı kil hammaddeleri kullanılarak farklı 
oranlarda karışımlar hazırlanmış, hazırlanan 
karışımlar yarı-kuru presleme yöntemiyle 
şekillendirilerek 900, 1000 ve 1100°C aralığında 
yüksek sıcaklık fırınında sinterlenmiştir. Üretilen 
numunelerin, yoğunluk ve gözenek oranları, boyutsal 
değişimleri, ısıl iletkenlik katsayıları ve mikroyapısal 
özellikleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu 
şekilde sıralanabilir; 

 900°C sıcaklıkta pişirilen numunelerin 
vermikülit oranının %0’dan %70’lere 
çıkması, numunelerin  bulk yoğunluklarını 
1.18 gr/cm

3’
den 1.79 gr/cm

3
’e artırırken, 

1000 °C sıcaklıkta 1.32 gr/cm
3’
den 2,13 

gr/cm
3
’e ve 1100 °C sıcaklıkta 1.52 

gr/cm
3’
den 2.25 gr/cm

3
’e yükselttiği 

görülmektedir.  

 Diatomit miktarındaki artışın vermikülit 
artışına göre görünür porozite değerlerini 
daha çok arttırdığı ve buna bağlı olarak ısıl 
iletim değerlerini vermikülite nazaran daha 
çok azalttığı görülmektedir. 

 En düşük ısıl iletkenlik değerlerinin 
900°C’de  elde edildiği görülmektedir. Bu 
sıcaklıkta %60 diatomit, %10 vermikülit ve 
%30 bağlayıcı kil karışımının iletkenlik 
katsayısı 0.439 W/mK olarak ölçülmüştür. 
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Özet
 
Endüstride malzeme kayıplarının ve bileşenlerde 
performans düşüşünün en önemli sebeplerinden biri 
aşınmadır, sürtünme ise aşınmanın ve enerji kaybının 
en önemli kaynağıdır. Metal altlık üzerine termal sprey 
kaplama yöntemleri ile kaplanmış seramik ve sermet 
kaplamalar, yaygın kullanılan ısıl işlemlerin (su verme, 
temperleme, vs)  veya termo-kimyasal proseslerin 
(karbürizasyon, nitrürleme gibi) yetersiz kaldığı 
durumlarda mekanik bileşenlerin aşınma ve korozyon 
davranışlarının iyileştirilmesinde ekonomik ve etkin bir 
yöntem olarak sanayide kullanılmaktadır. Plazma sprey 
kaplamalar arasında özellikle Cr2O3, Al2O3-TiO2 gibi 
sert seramik kaplamalar abrazif aşınmanın ve galvanik 
ve yüksek sıcaklık korozyonunun aynı anda etkili 
olduğu şartlarda mükemmel bir çözüm olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu derleme çalışmasında aşınma ve 
korozyonun birlikte etkili olduğu tribokorozif hasarlar ile 
literatürde tribokorozyona karşı üretilen termal sprey 
kaplama teknolojisindeki son gelişmeler hakkında bilgi 
verilmesi amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tribokorozyon, Plazma sprey 
kaplamalar, HVOF, APS, Termal Sprey Kaplamalar.  

 
Abstract 
 
Wear is the main factor that underlies material and 
performance loss in industrial components, and friction 
is the main cause of wear and energy dissipation. 
Ceramic and cermet coatings deposited on metallic 
substrates with thermal spray coating techniques is an 
economic and effective means of protection against the 
wear and corrosion damage of steel components where 
application and traditional thermal treatments (like 
quenching, tempering, etc) or thermo-chemical 
processes (such as nitriding) is not adequately 
effective. Plasma sprayed hard ceramic coatings such 
as Cr2O3 and Al2O3-TiO2 stand out as an excellent 
solution against conditions where abrasive wear and 
galvanic or high temperature corrosion are 
simultaneously effective.This review study aims to 
provide fundamental information as to tribo-corrosion 
induced damages as well as the recent trends in the 
related literature.  
 
Keywords: Tribocorrosion, plasma spray coatings, 
HVOF, APS, thermal spray coatings.  

 
1. Giriş 
 
Farklı uygulamalarda kullanılan tüm malzemeler farklı 
şartlar altında yaşlanmaya ve bozulmaya maruz 
kalmaktadır. Malzemenin geçirdiği bu prosesler 
fonksiyonelliklerinin de zamana bağlı olarak azalmasına 
yol açar. Malzemelerde meydana gelen bu 

bozulmaların negatif etkileri oldukça yaygındır ve 
onarım ve malzeme kayıpları gibi ekonomik etkileri 
olduğu gibi inşaat veya havacılık sektöründe 
kullanıldıklarında güvenlik üzerinde de etkileri olur. 
Metaller ve alaşımlar insan vücudunda tedavi amaçlı 
kullanıldıklarında malzemelerde meydana gelen 
bozulmanın insan sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olur.  
 
Malzemelerin bozulması (malzeme yapısının kimyasal 
veya fiziksel değişikliğe uğraması) termal bozulma, 
kimyasal çözülme, elektrokimyasal korozyon veya 
mekanik aşınma gibi pek çok mekanizma üzerinden 
gerçekleşebilir. Hasar mekanizmaları öncelikli olarak 
malzeme çeşidinden, ortamdan ve uygulamadan 
kaynaklanan yüklerden etkilenir. Kimyasal ataklar söz 
konusu olduğunda polimerler şişerek veya kimyasal 
çözünmeye uğrayarak bozulabilir. Seramikler kimyasal 
yönden en kararlı malzeme gruplarından biri olsa da 
yeterince agresif ortamlarda kimyasal çözülmeye 
uğrayabilirler. Metallerin ise çözünebilir olması için 
öncelikle oksitlenmesi gerekir. Bunun için metalle aynı 
ortamda bulunan bir reaksiyon eşinin indirgenmesi 
gerekir. Böylece metaller elektrokimyasal reaksiyonlar 
yoluyla korozyona uğrarlar [1].  
 
Tribokorozyon, tribolojik bir temas durumunda kimyasal 
ve mekanik etkilerin malzeme üzerinde aynı anda etkili 
olması durumunda ortaya çıkan malzeme bozulmasıdır. 
Korozif bir ortamda tribokorozyon birçok koşulda 
(kayma, titreşimli aşınma, yuvarlanma, vs gibi) ortaya 
çıkabilir. Kayma, temas halindeki iki yüzeyin sürekli 
veya ileri-geri hareketi olarak tanımlanır. Temas 
halindeki yüzeyler birbirleri üzerinde doğrudan kayma 
hareketi yaptıklarında buna iki cisimli temas (two-body 
contact), eğer kayma yüzeyleri birbirinden bir yağlayıcı, 
aşınma partikülleri veya katkı partiküller ile ayrılmışsa 
buna da üç cisimli temas (three-body contact) denir. 
Tribokorozyon etkisi altındaki bir kayma sisteminde iki 
veya üç cisimli temaslar malzeme bozulmasının veya 
aşınmasının kaynağı olabilir [1].  
 
Bu derleme çalışmasında tribokorozyondan 
kaynaklanan malzeme kayıpları ve etkili mekanizmalar 
hakkında bilgi verilmesi ve tribokorozyona karşı üretilen 
termal sprey kaplamalarla ilgili literatürdeki son 
trendlerin aktarılması amaçlanmıştır.  

 
2. Aşınma, Korozyon ve Tribokorozyon 
Mekanizmaları 
 
Literatürde genellikle dört temel aşınma 
mekanizmasından bahsedilmektedir; adezif aşınma, 
abrazif aşınma, yorulma aşınması ve tribokimyasal 
aşınma [1-6]. Bu aşınma mekanizmalarını temsil eden 
çizimler Şekil 1’de verilmiştir [7].  

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1060

mailto:mecitoge@bartin.edu.tr
mailto:karaoglanli@bartin.edu.tr


 

2.1 Aşınma Mekanizmaları 
 
Adezif aşınma malzeme etkileşimleri sırasında bir 

aşınma sistemindeki iki cisim yüzeyindeki pürüzlerin 
birbirine yapışması sonucu oluşur. İki yüzey birbiri ile 
temas ettiğinde pürüzler arasında güçlü yapışma 
bağlantıları oluşabilir ve bu bağlantılar kayma 
gerilmeleri altında kırıldığında adezif aşınma meydana 
gelir. Tekrarlayan kayma hareketi sonrasında birbirine 
yapışan malzemeler malzeme yüzeylerini serbest 
partikül halinde terk edebilir veya yüzeylerden birine 
yapışabilirler.  

 

 
 

Şekil 1. Temel aşınma mekanizmaları [7]. 

 
Abrazif aşınma birbiri ile temas halindeki iki yüzeyden 

birinin diğerinden sert olduğu durumlarda meydana 
gelir. Sert pürüzler karşı yüzey ile temas ettiğinde veya 
oksidatif veya mekanik oluşum yoluyla ortaya çıkan 
partiküller arayüzde hapsolduğunda oluşur. Abrazif 
aşınmada iki temel aşınma şekli görülür: iki-cisimli 
aşınma ve üç-cisimli aşınma.  
 
Yorulma Aşınması katı yüzeylerde değişken ve sürekli 

yükler (çevrimli gerilmeler) altında önce çatlak oluşumu, 
sonrasında da malzemenin ayrılması sonucu oluşur. 
Önce mikroskobik ölçekte yerel yorulma, sourasında da 
çatlakların başlangıcı ve yayılması sonucu malzeme 
kaybı gerçekleşir. 2 temel malzeme kaybı modu vardır: 
1) çatlaklar yüzeyde oluşarak malzeme içine doğru 
çoğalır, 2) yüzey altı çatlaklar maksimum kayma 
gerilmesine göre oluşarak yüzeye doğru çoğalır [1].  
 
Tribokimyasal (korozif) aşınma kimyasal veya 

elektrokimyasal reaksiyonun malzeme kaybına katkıda 
bulunduğu durumlarda gerçekleşir. Temas 
durumundaki reaksiyon katmanları reaksiyon 
ürünlerinden oluşan aşınma kalıntılarının oluşumuna 
neden olur.  

 
2.2 Korozyon Mekanizmaları 
 
Mekanik ve elektrokimyasal hasarın birlikte meydana 
geldiği durum farklı bir korozyon türü olarak 
tanımlanmaktadır [1, 8-9]. Korozyonun mekanik olarak 
desteklendiği formlar arasında kavitasyon, erozyon, ve 
titreşimli korozyon bulunmaktadır. Ancak tribokorozyon 
terimi ilk kez Landolt (1993) tarafından “korozyon ve 
aşınmanın malzeme üzerinde eş-zamanlı olarak etkili 
olması” şeklinde tanımlanmıştır. Mekanik etkileşimleri 
tanımlayan iki kategori ise katılar arasında kayma ve 
yuvarlanma (korozif aşınma, titreşimli aşındırma 

korozyonu) ve partikül veya sıvıların çarpmasından 
kaynaklanan (erozif korozyon-kavitasyon korozyonu).  

 
2.3 Tribokorozyon Mekanizmaları 
 
Kayma temaslarındaki tribokorozyon mekanizmaları ilk 
olarak 1990’larda literatüre girmiştir [1, 10]. Sonrasında 
bir karşı cisme karşı kayan veya etkileşime geçen 
metallerin tribokorozyon mekanizmaları farklı 
yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılmıştır.  

 
2.3.1 Sinerjistik yaklaşım  
 
Sinerjistik yaklaşım metallerin ve alaşımların farklı 
korozif ortamlardaki malzmeme kaybı rejimlerinin 
tanımlanması için aşınma-korozyon haritalarının 
oluşturulmasında kullanılır. Oluşturulan haritalar partikül 
hızına karşı uygulanan potansiyel veya çarpma açısı 
şeklindedir. Bu haritaların oluşturulması tribokorozyon 
rejimleri arasındaki geçişler için kabul edilen bir kritere 
dayalıdır [1, 11-13].  

 
2.3.2. Mekanik Yaklaşım  
 
Mekanistik yaklaşımda hasarak iki temel katkı söz 
konusudur: anodik çözülme (aşınma ile hızlandırılmış 
korozyon) ve metal partiküllerin mekanik olarak 
uzaklaştırılması (mekanik aşınma). Bu yaklaşımda 
tribokorozyonun mekanistik olarak yorumlanması için 
toplam aşınma hacmi (Vt) kimyasal ve elektrokimyasal 
oksidasyon ile (Vchem) mekanik aşınmadan kaynaklanan 
(Vmech) toplamı şeklinde tanımlanır [1]:  
 
Vt= Vmech+Vchem   

 

2.3.3. Üçüncü Cisim Yaklaşımı   
 
Üçüncü cisim yaklaşımı ilke kez Godet (1984) 
tarafından kayan kuru temaslarda sürtünme sonucu 
malzeme kaybına uğrayan iki yüzey arasındaki kayıp 
mekanizmasının anlaşılması için sunulmuştur. Üçüncü 
cisim ise malzeme açısından “birincil cisimlerden farklı 
bir kompozisyona sahip bir alan”, mekanik açıdan ise 
“birincil cisimler arasında yük transferini sağlayan 
elemanlar” olarak tanımlanmıştır. Bu yaklaşımda 
üçüncü cisimler oluştuğu andan itibaren sürtünen 
yüzeyleri birbirinden ayırarak aşınma oranlarını 
etkileyecek ve böylelikle orijinal cisimler arasındaki 
etkileşimler üzerinde etkili olacaklardır [1].  

 
2.3.4. Nanokimyasal Aşınma Yaklaşımı  
 
Pek çok deneysel araştırma sonucunda korozif 
ortamlarda kuru şartlarda kayan malzemelerin temas 
alanlarının yüzey-altı deformasyona uğradığı ve bunun 
da aşınma üzerinde oldukça etkili olduğu rapor 
edilmiştir [1, 15-17]. Nanokimyasal aşınma terimi 
yüzey-altı yapısal veya kimyasal değişimlerin nano-
ölçekte gerçekleştiği tribokorozyon mekanizmalarını 
tanımlamakta kullanılır. Mekanizma 2 temel adımdan 
oluşur: 1) temas yüzeyinin altında gerinim 
birikmesinden kaynaklanan nanokristal bir yapının 
oluşumu, 2) nano-taneciklerin ayrılması sonucu 
aşınmanın meydana gelmesi.  
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3. Termal Sprey Kaplamaların 
Tribokorozyonu ile İlgili Çalışmalar  
 
Termal sprey kaplamaların tribokorozyonu hakkında 
son yıllarda yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda 
verilmiştir.  
 

Fedrizzi vd. (2007) endüstriyel HVOF sermet 
kaplamalarda oluşan bozulma mekanizmalarını analiz 
etmiş ve bunun için sermet kaplamları kayma aşınması 
altında bir sodyum klorür ortamında test etmişlerdir. 
Elde ettikleri sonuçlara göre HVOF ile kaplanmış Cr3C2-
NiCr kaplamalar tüm deneysel şartlar altında iyi bariyer 
özellikleri göstermiş ve altlığın korozyona uğramadığı 
görülmüştür. Bunun yanında WC-Co esaslı sistemlerde 
metal matrise krom ilave edildiğinde tribokorozyon 
davranışının iyileştiği ve daha düşük tribokorozyon 
hızlarının elde edildiği rapor edilmiştir [18].  
 
Lopez-Ortega vd. (2018) termal sprey alumiyum (TSA) 
kaplamaların özelliklerini iyileştirmek için TSA tekniğini 
plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) tekniği ile 
birleştirmişler ve oluşturdukları dubleks sistemle 
ürettikleri kaplamalar üzerinde kayma aşınması, 
elektrokimyasal korozyon ve tribokorozyon testlerini 
sentetik deniz suyu ortamında uygulamışlardır. Elde 
ettikleri deneysel sonuçlara göre PEO tekniği ile 
modifiye ettikleri TSA kaplamaların uzun süreli 
korozyon davranışında bir iyileşme olduğunu rapor 
etmişler, ve modifikasyon sonucu oluşan oksit tabalası 
ile birlikte artan kaplama sertliğinden dolayı aşınma ve 
tribokorozyon davranışlarının iyileştiğini bildirmişleridir 
[19].  
 
Mubarok ve Espallargas (2015) termal sprey 
detonasyon tekniği ile ürettikleri SiC kaplamaların 
tribolojik performansını kuru ve yağlı ortamlarda 
(polialfaolefin ve 3.5% NaCl çözeltisi) yığın SiC 
performansı ile karşılaştırmışlardır. Elde ettikleri 
sonuçlara göre en düşük sürtünme katsayısı ve aşınma 
oranı polialfaolefin yağlayıcı ile elde edilmiş, NaCl 
çözeltisinde aşındırılan SiC kaplamalar ise yığın SiC’ye 
göre 5 kat daha fazla sürtünme katsayısı vermiştir. 
Yazarlar bunu NaCl ortamındaki tribokorozyon 
mekanizmalarına bağlamışlardır.  
 
Monticelli, vd. (2011) çelik altlıklar üzerine termal sprey 
yöntemleri ile kaplanmış seramik kaplamaların 
korozyon ve tribokorozyon davranışları üzerine bir 
çalışma yapmışlardır. Çalışmalarında Cr2O3 ve 
Al2O3/13% TiO2 tozlarını bir Ni/20%Cr bağ kaplama 
üzerine plazma sprey yöntemi ile kaplamışlar ve 
numunelerin tribokorozyon davranışlarını agresif bir 
çözeltide kayma aşınma testi uygulayarak test 
etmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre Cr2O3 
kaplamalarda 10N yük ve 100 rpm aşınma şartlarında 
tribokorozyon daha şiddetli gerçekleşmiş, Al2O3/13% 
TiO2 kaplamalarda ise 2N ve 20 rpm aşınma şartlarında 
daha güçlü bir korozif atak gözlemlenmiştir. 
Profilometre analizlerine ve optik ve SEM 
mikroskoplarındaki aşınma izi gözlemlerine göre her iki 
kaplamada yüzey pürüzlerinin abrazyonu yüzeyde bir 
parlatma etkisi oluşturmuş, ve yüksek yüklerde  
Al2O3/13% TiO2 kaplamada daha sürekli olan bir 
tribofilm oluşumuna sebep olmuştur. Bu kaplamada 
oluşan tribofilmin yüzey kusurlarını azalttığı ve 
korozyon etkisini belirli ölçüde sınırladığını rapor 
etmişlerdir [20].  
 

Pileggi, vd. (2015) HVOF yöntemi ile ürettikleri karbür-
esaslı kaplamaların tribokorozyon davranışını 
incelemişlerdir. Yazarlar çalışmalarında korozyon ve 
aşınmanın Cr karbür sermet kaplamalar üzerindeki 
sinerjistik etkisini araştırmışlardır. Elde ettikleri 
sonuçlara göre sermet kaplamaların AISI 304 altlık 
malzemeye göre daha iyi korozyon direnci gösterdiğini, 
aşınma oranı ve sürtünme kaysayısının büyük ölçüde 
korosyon potansiyeline bağlı olduğunu rapor etmiş ve 
bu davranışı aşınma yüzeyinde bir pasivasyon 
tabakasının oluşumuna bağlamışlardır [21]. 
 
Lopez-Ortega vd. (2018) offshore uygulamalarda 
kullanılan üç koruyucu kaplamanın korozyon ve 
tribokorozyon davranışlarını sentetik deniz suyu 
ortamında test etmişlerdir. Bunun için bir organik 
sızdırmazlık malzemesinin (sealant) (C1) kullanıldığı bir 
termal sprey karbür kaplama, ikinci bir organik 
sızdırmazlık malzemesinin kullanıldığı bir termal sprey 
aluminum kaplama (C2) ve seramik plaketlerle 
desteklenmiş bir epoksidik organik kaplama (C3) 
üreterek bunları tek yönlü ball-on-disk tribokorozyon 
teslerine tabi tutmuşlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre 
ürettikleri kaplamaların çelik altlık malzemeye hem 
aşınma durumunda hem de aşınma yokken korozyon 
direnci kazandırdığını ve deniz suyu ortamında 
sürtünme katsayılarını düşürdüklerini rapor etmişlerdir. 
Aynı zamanda C2 kaplamanın en düşük sürtünme 
katsayısını verdiği ve korozyon direncinin kaymadan en 
az etkilenen kaplama olduğu bildirilmişti [22].   

 
4. SONUÇ  
 
Bu derleme çalışmasında tribokorozyondan 
kaynaklanan malzeme kayıpları ve etkili mekanizmalar 
hakkında bilgi verilmesi ve tribokorozyona karşı üretilen 
termal sprey kaplamalarla ilgili literatürdeki son 
trendlerin aktarılması amaçlanmıştır.  
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Özet
 
Termal bariyer kaplamalar (TBC) gaz türbin 
motorlarında nikel esaslı süper alaşımların yüksek 
sıcaklıktaki hava akışından korunmasında önemli rol 
oynamaktadır. Yeni nesil termal bariyer kaplama 
sistemlerinden beklenen başlıca özellikler yüksek bir 
ergime noktası, çok düşük bir ısıl iletkenlik, yüksek 
termal genleşme katsayısı, mükemmel bir hasar 
toleransı ve yeterli mekanik özelliklerdir. Jet/gaz türbin 
motorlarının performansının arttırılması için itiş-ağırlık 
oranlarının arttırmayı ve enerji sarfiyatı düşürmeyi 
sağlayacak yeni nesil TBC kaplamaların geliştirilmesine 
yönelik yoğun çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu 
derleme çalışmasında TBC kaplamaların üretimde 
yaygın olarak kullanılan yöntemler ve termal bariyer 
kaplama teknolojisindeki son gelişmeler hakkında bilgi 
verilmesi amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Termal Bariyer Kaplamalar (TBC), 
Termal Büyüyen Oksit (TGO) Tabakası, Termal Sprey 
Kaplamalar, Türbin Kanatları  
 
Abstract 
 

Thermal barrier coatings (TBCs) play a major role in 
protection of nickel-based süper-alloy components of 
gas türbine engines from high temperature conditions. 
The main requirements expected from new generation 
TBC systems are high melting points, very low thermal 
conductivity, high thermal expansion coefficient, a good 
damage tolerance and sufficient mechanical properties. 
Significant attempts have been made for enhancement 
of jet/gas türbine engine performance through 
improving thrust-to-weignt ratios and reducing energy 
consumption. This review study aims to provide 
information as to the conventional and commonly 
employed TBC production techniques as well as the 
recent trends in thermal barrier coating technology.  
 
Keywords: Thermal Barrier Coatings (TBC), Thermally 
Grown Oxide (TGO), Thermal Spray Coatings, Turbine 
Blades 
  

1. GİRİŞ 
 
Yığın tasarım özellikleri yüzey tasarım gereklilikleri ile 
çelişen bir altlık malzeme kullanılacağı zaman 
mühendislik gereksinimlerinin karşılanması için yüzey 
kaplamaları kullanılır. Yığın malzeme makine bileşeni 
için gerekli olan mekanik mukavemeti sağlar. Kaplama 
ise bileşeni abrazyon, erozyon, titreşimli aşınma, 
korozyon ve oksidasyon gibi bir dizi çevresel faktörden 
korur. Yüzey modifikasyonunda kullanılan kaplama 
malzemesi ve kaplamanın biriktirilmesinde kullanılacak 

yüzey kaplama tekniği bileşenden beklenen işleve ve 
ortam şartlarına göre seçilir. Tüm çevresel faktörlere 
cevap verebilecek tek bir kaplama bulunmamaktadır.  
 
Yeni nesil jet/gaz türbin motorları ucaların, elektrik 
jeneratörlerinin ve gemilerin en önemli parçalarını teşkil 
eder. Bir türbin motorunu ve üzerindeki türbin bıçakları 
Şekil 1’de gösterilmektedir. Gaz türbin motorlarının 
yüksek sıcaklık bileşenleri işletim süreleri boyunca pek 
çok termal ve mekanik yüke, aynı zamanda sülfat, 
klorür ve erozif partiküller içeren oksitleyici ve korozif 
ortamlara maruz kalır. Süper alaşımlarda istenen 
mikroyapısal kararlılık ve yüksek sıcaklık direncinin 
sağlanması için alüminyum ve krom içerikleri düşük 
seviyelerde tutulur [1-3]. Gaz türbin motor malzemeleri 
oksijen veya oksijen içerikli gazlara yüksek 
sıcaklıklarda maruz kaldıklarında içeriklerinde bulunan 
metallerin hepsi veya bir kısmı oksitlere dönüşür [1, 4]. 
Oluşan oksitler sıcak gazlarla tepkimeye girerek metalik 
kaplama üzerinde Termal Büyüyen Oksit (TGO) adı 
verilen koyuyucu bir faz oluşturur ve bu tabaka bir 
difüzyon bariyeri işlevi görür. Cr2O3 gibi bazı kaplamalar 
871 °C’ye kadar malzemeyi oksidasyona karşı korurken 
Al2O3 tabakası türbin bıçak alaşımını malzemenin 
ergime sıcaklığına kadar koruyabilmektedir. Makul bir 
sürede yeterli Al2O3 kalınlığı elde etmek için yeterince 
yüksek sıcaklık ortamı gerekir. Koruyucu tabaka 
olmadan kaplama mikroyapısı çevresel faktörlerden 
dolayı bozunmaya uğrar [1].  
 

 
 
Şekil 1. Bir türbin motorunun temsili resmi.  
 
Bu derleme çalışmasında konvansiyonel TBC kaplama 
sistemleri hakkında bilgi verilerek yeni nesil TBC 
kaplama malzemeleri ve üretim yöntemlerindeki son 
trendler hakkında literatür bilgisi verilmesi 
amaçlanmıştır.  
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2. Termal Bariyer Kaplamalar  
 

Termal bariyer kaplamalar (TBC) türbin ve motor 
bileşenlerinde termal koruma sağlamak ve altlık 
bileşenlerin yüzey sıcaklığını düşürmek amacıyla 
kullanılan çok katmanlı ve çok malzemeli kaplama 
sistemleridir [5-7]. Konvansiyonel TBC sistemleri bir 
süper alaşım altlık üzerinde üç katman içerir. Bunlar: 
metalik bağ kaplama (BC), ara yüzeyde servis 
şartlarında bağ kaplamanın oksidasyona uğraması 
sonucu oluşan bir termal büyüyen oksit tabakası (TGO) 
ve seramik üst kaplamadır (TC).Bu katmanların şematik 
temsili Şekil 2’de verilmiştir.  Bu katmanların hepsi 
birbirinden farklı fiziksel, mekanik ve termal özellikler 
içerir ve bu özellkler kaplama proses şartlarından 
önemli ölçüde etkilenir. TBC’ler yanma odaları, türbin 
kanatları ve nozüller gibi türbin motor bileşenleri 
üzerinde  yüksek işletme sıcaklıkları ve dolayısıyla 
daha iyi verimlilik, itiş-ağırlık oranı ve daha düşük 
emisyon değerleri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır 
[5]. TBC’ler termal dayanıklılık eldesinde kendini 
kanıtlamış önemli bir teknolojidir ve içten hava 
soğutmasıyla birlikte kullanıldıklarında yüzey 
sıcaklıklarında 300°C’ye kadar düşüş sağlar [5, 8]. TBC 
kaplamaların sağladığı bu termal düşüş, 30 yılı aşkın 
bir süredir endüstride kullanılan tek kristalli Ni esaslı 
süper alaşımlar dahil olmak üzere malzeme 
teknolojilerinde bugüne kadar elde edilen tüm 
gelişmelerden daha üstündür. Altlık malzeme 
yüzeyinde elde edilen termal soğutmanın derecesi ısı 
akışı, ısı transfer katsayıları, kullanılan soğutma, parça 
geometrisi ve yeri, kaplama kalınlığı gibi bir dizi faktöre 
bağlıdır.  
 

 
Şekil 2. Çok katmanlı bir termal bariyer kaplama (TBC) 
sisteminin şematik gösterimi  [9].  
 
Tipik termal bariyer kaplama malzemeleri oldukça 
düşük termal iletkenlik (2W/m.k’dan düşük) gösteren 
kompleks dielektrik oksitlerdir [9-10]. Günümüzde en 
yaygın kullanılan termal bariyer kaplama malzemesi 
ytrria ile kısmi stabilize edilmiş zirkonyadır (~7wt% Y2O3 
(7YSZ)) [9-11]. Burada yittrium ile alaşımlamanın 
sebebi ZrO2’nin tetragonalden monoklinik faza geçişini 
önlemektir. Böylece 3-5% hacimsel genleşmenin önüne 
geçilerek termal iletkenlik iyileştirilebilmektedir [9-10]. 
Ancak yeni nesil jet-gaz türbin motorlarında (1500°C’yi 
geçen) kullanılan termal bariyer kaplamalar için YSZ iki 
yönden uygun olmamaktadır. Birincisi 1300°C 
aşıldığında YSZ sinterlenme etkisinden dolayı faz 
kararlılığını ve hasar toleransını kaybeder. İkinci olarak 

jet ve gaz türbin motorlarının işletme sıcaklıklarının 
arttırılabilmesi için YSZ’nin sergilediğinden daha düşük 
termal iletkenlik değerlerinin elde edilmesi gerekir [9-
11]. Bu yüzden YSZ ile elde edilen işletme 
sıcaklıklarının daha yukarılara çekilebilmesi için yeni 
nesil kaplama malzemelerinin arayışına girilmiştir. TBC 
malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler şu 
şekildedir: TBC kaplamanın asıl işlevi bir termal bariyer 
oluşturmaktır ve termal bariyer kaplamalar agresif 
termo-mekanik ortamlarda altlık malzemeyi 
koruyabilmelidir. Bunun için yüksek bir ergime 
noktasına sahip olmalı, termal çevrimlerde faz 
dönüşümüne uğramamalı, iyi bir hasar toleransı 
sergilemeli, iyi korozyon direnci olmalı, metal altlık ile 
termal genleşle katsayısı uyumlu olmalı, ve poroziteli 
mikroyapının sinterlenme hızı düşük olmalıdır. Yeni 
nesil termal bariyer kaplamaların geliştirilmesinde 
karşılaşılan diğer bir güçlük yüksek sıcaklık, ani sıcaklık 
değişimleri ve yüksek gaz basınçlarını içeren çalışma 
koşullarının laboratuvar ortamında oluşturulmasının 
zorluğudur. Halihazırda mikroyapısı ve termal bariyer 
kaplamalar için uyumluluğu henüz keşfedilmemiş çok 
sayıda multi-oksitli kompleks kristal yapıya sahip 
malzeme bulunmakla birlikte düşük termal iletkenlikle 
ilişkilendirilebilecek yapısal ve kimyasal bağ 
karakteristiklerine ilişkin literatürde henüz net bilgi 
bulunmamaktadır [9].  
 
2.1. TGO Katmanı 
 

TGO katmanı servis sıcaklıklarında üst kaplama ve bağ 
kaplama arasında oluşan bir  α-Al2O3 katmanıdır ve 
oksidasyonun altlık malzemeye ulaşmasını engeller. 
Bazı durumlarda seramik üst kaplamanın biriktirilmesi 
sırasında da oluşabilen TGO [1,12] servis şartlarında 8-
10 µm kalınlığa ulaşarak TBC kaplanın atmasına sebep 
olur [1,13]. TGO büyümesi temel olarak oksijen 
anyonlarının üst-bağ kaplama ara-yüzüne 
alınmasından kaynaklanır ve bu durum iki temel 
mekanizma ile gerçekleşir; oksijen gazının üst 
kaplamaya birbirine bağlı çatlak ve boşluk ağı içinden 
nüfuz etmesi veya kafes içinden oksijenin difüze olması 
[1]. Oldukça yüksek bir elastik modüle sahip olan TGO 
(360 GPa) gaz türbininin her çalışmasında kendi termal 
genleşme katsayısı (8x10-6K-1) ile bağ kaplamanın 
termal genleşme katsayısı (17x10-6K-1) arasındaki 
faktan dolayı termal gerilme çevrimine girer ve bu da 
kalınlığının artmasıyla birlikte çatlakların ilerlemesine 
neden olur. TBC kaplamanın uygulanmasıyla işletme 
sıcaklığı metal altlık malzeme sıcaklığını etkilemeden 
70-150°C arttırılabilir [1].   
 
 
2.2 TBC Üretiminde Kullanılan Termal Sprey 

Kaplama Teknikleri 

 
TBC kaplamalar yaygın olarak atmosferik plazma sprey 
(APS) veya elektron demetiyle fiziksel buhar biriktirme 
(EB-PVD) yöntemlerinden biriyle kaplanmaktadır [1, 
14]. 25°C’de APS kaplamaların termal iletkenliği 0.8 ile 
1.0 W/m K arasında değişirken EB-PVD kaplamaların 
termal iletkenliği 1.5 ila 1.9 W/m K arasında değişir [1]. 
Ancak EB-PVD kaplamaların atmaya (spallation) karşı 
dayanıklığı mikroyapısının üstün düzlemsel 
uyumluluğundan dolayı APS kaplamalarınkinde 8-10 
kat yüksektir [1, 15-16]. TBC üst kaplama üretiminde 
kullanılan diğer kaplama yöntemleri süspansiyon 
plazma sprey, plazma sprey fiziksel buhar biriktirme 
(PS-PVD), bağ kaplama üretiminde tercih edilen 
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kaplama yöntemleri ise CGDS (soğuk gaz dinamik 
sprey), yüksek hızlı oksi-yakıt (HVOF) gibi termal sprey 
kaplama yöntemleridir [17].  
 
2.3 Termal Sprey Kaplama Teknolojisindeki 

Yenilikler 
 

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan termal bariyer 
kaplamalar sinterlenmeye maruz kalır ve bu da 
yapılarının bozulmasına ve kaplamanın atmasına yol 
açar. Termal korumanın ve kaplama ömrünün 
arttırılması ise kaplama yapısı üzerinde etkili 
faktörlerden (mikro-poroziteler ve makroskopik kalınlık 
gibi) dolayı oldukça zordur. Li ve Wang (2019) 
yaptıkları çalışmada TBC performansının arttırılması 
için makro ve mikro yapının birlikte değerlendirildiği bir 
TBC modellemişlerdir [18]. Bu kaplama modelinin 
mikroyaposal tasarımı bir eş-püskürtme yöntemi ile 
üretilen hibrid katmanlı kaplama ile gerçekleştirilmiş, 
makroyapısal tasarımı ise kaplama kalınlığının eşdeğer 
termal izolasyona göre optimize edilmesiyle 
gerçekleştirilmiştir. Bu kaplama tasarımında kaplama 
kalınlığının %20 düşürülmesiyle kaplama ömrünün %35 
arttırılması sağlanmıştır [18].  
 
Termal bariyer kaplamaların (TBC) dayanıklılığı termal 
büyüyen oksit tabakasının (TGO) büyümesine bağlıdır 
ve bu da TBC’lerde oksijenin sürekli olarak difüzyonu 
ile gerçekleşir. TGO tabakasının oksijen difüzyonu ile 
büyümesi kaplama mikroyapısında gerilmelerin ortaya 
çıkmasına yol açar ve ortaya çıkan gerilmeler de 
karşılığında TGO tabakasında oksijen difüzyonunu 
etkileyerek TGO’nun büyüme kinetiklerini etkiler [19]. 
Shen vd. (2018) yaptıkları teorik çalışmada difüzyon-
gerilme oluşumu arasındaki bu ilişkiyi açıklamak için bir 
süreklilik (continuum) termodinamik model 
geliştirmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre en yüksek 
çekme gerilmeleri bağ kaplama tabakasının pik (uç) 
noktalarında ve üst kaplamanın vadi kısmında ortaya 
çıkmaktadır. Bu da TBC’lerde hasarın BC/TGO 
arayüzünün tepe noktası ile TC/TGO arayüzünün vadi 
kısmında ortaya çıkacağını göstermiş ve bu sonuç 
deneysel verilerle doğrulanmıştır. Aynı zamanda 
gerilmelerin oksidasyon hızını oldukça düşürdüğü rapor 
edilmiştir [19].   
 
Ouyang, vd. (2017) TGO tabakasının uzun işletme 
süreleri sonunda termal bariyer kaplamalara verdiği 
zararı azaltmak için SiC-kendini-yenileyen (SAZ) 
kaplamaların TBC’lerin oksidasyon ve atma (spallation) 
direnci üzerindeki etkisini incelemişlerdir [20]. Elde 
ettikleri sonuçlara gçre YSZ/SAZ TBC kaplamaların 
yüksek sıcaklık çevrim işletme ömürleri yüksek sıcaklık 
oksidasyon testlerinden sonra YSZ TBC kaplamalara 
göre 58.33% artmış ve yazarlar bunu SAZ kaplamanın 
daha yüksek oksidasyon direncine ve toklaşma etkisine 
bağlamıştır.  
 
Liu vd. (2019) izotermal oksidasyonun termal bariyer 
kaplamaların (TBC) mikroyapısal ve mekanik özellikleri 
üzerindeki etkisini araştırmışlar ve bunun için 8  (wt.) 
yitriya kısmi stabilize zirkonya (YSZ) kaplamayı 1100°C 
sıcaklıkta 3000 saate kadar izotermal oksidasyona 
maruz bırakmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre 
termal büyüyen oksitler parabolik bir büyüme kinetiği 
izlemiştir. İzotermal oksidasyon sonunda 
kaplamalardaki görünen porozite düşmüş ve izotermal 
oksidasyon sırasında tetragonal birincil YSZ fazı önce 
kübik sonra monoklinit faza dönüşmüştür. Oksidasyon 

süresi uzadıkça kaplamanın elastik modülü, 
mikrosertliği ve kırılma tokluğu artış göstermiştir [21].  
 
Ouyang vd. (2016) kendini yenileyen TiC kaplamaların 
termal bariyer kaplamaların (TBC) oksidasyon direncini 
incelemiştir. Elde ettikleri sonuçlara göre TiC oksijen ile 
havada reaksiyona girerek bir iyileştirici ajan (TiO2) 
açığa çıkarmakta ve bu bileşik kaplama içinde mevcut 
bulunan çatlakları/poroziteleri iyileştirmektedir. 
600°C’de oksidasyona maruz tutulan bir TiC kaplama 
TBC kaplamanın bağ kaplama/üst kaplama arayüzünde 
düşük poroziteli kendi kendini iyileştiren bir tabaka 
oluşturmuş ve bu da zararlı oksitlerin büyümesini 
engellemiştir. Elde ettikleri sonuçlara göre oksidasyon 
ile işlem gören kaplamalar %28.8’e kadar daha iyi 
oksidasyon dayanımı sergilemiştir [22].  
 
Doleker vd. (2018)Inconel 718 süper alaşım üzerine 
HVOF ile kaplanmış CoNiCrAlY bağ kaplama üzerine 
EB-PVD tekniği ile YSZ ve YSZ/La2Zr2O7 üst 
kaplamaları kaplamışlar ve kaplamaları 1000°C’de 
farklı oksidasyon süreleri boyunca izotermal oksidasyon 
testlerine, 1150 °C’de ise çevrim testlerine tabi 
tutmuşlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre çift katmanlı 
TBC sistemi TGO büyümesi ve termal çevrim ömrü 
performansı bakımından tek katmanlı TBC’ye göre 
daha üstün performans sergilemiştir [23].  
 
Liu vd. (2019), 3000 saate kadar 1100°C’de izotermal 
oksidasyon testine tabi tuttukları 8(wt.)% kısmi stabilize 
zirkonya (YSZ) kaplamayı indentasyon ve elektron 
mikroskop analizi ile incelemişlerdir. Elde ettikleri 
sonuçlara göre termal büyüyen tabakanın büyüme 
kinetiği parabolik bir düzen izlemiş, izotermal 
oksidasyon sonrasında kaplamalardaki görünür 
porozitede düşüş rapor edilmiştir. Oksidasyon 
sırasındfa tetragonal birincil YSZ fazı önce kübiğe 
sonra monoklinik fazlara dönüşmüştür. Oksidasyon 
süresinin artmasıyla birlikte kaplamanın elastik modülü, 
mikrosertliği ve kırılma tokluğu da yükselmiştir [24].  
 
Chen vd. (2018), ön işlem görmüş ve görmemiş bağ 
kaplamalar üzerine plazma sprey fiziksel buhar 
biriktirme (PS-PVD) yöntemini kullanarak sütunsu 
yapıdaki (quasi-columnar) 7YSZ (yitria ile stabilize 
edilmiş zirkonya) termal bariyer kaplamaları (TBC) 
biriktirmiş ve türbin bıçaklarında meydana gelen yüksek 
sıcaklık oksidasyonunu simüle etmek için hazırladıkları 
numuneleri 950°C’de izotermal oksidasyon testine tabi 
tutmuşlardır. Yaptıkları deneyler sonucunda aynı 
şekilde kolumnar yapıdaki 7YSZ kaplamaların izotermal 
oksidasyon kinetiği eğrisinin parabolik bir düzen 
islediğini rapor etmişlerdir. Aynı zamanda bağ 
kaplamalar üzerinde yapılan ön işlemin termal büyüyen 
oksit tabakasının (TGO) büyüme kinetiğini azaltarak 
YSZ ve TGO katmanları arasındaki mikroçatlakların 
başlangıcını ve büyümesini sınırladığını bildirmişlerdir.  
 
Yu vd. (2019) ikinci nesil Ni-esaslı bir süperalaşım 
üzerine Pt ile modifiye edilmiş NiCoCrAlY bağ kaplama 
ve nanoyapılı 4 mol.% yitria ile stabilize edilmiş 
zirkonya (4YSZ) üst kaplamadan oluşan bir termal 
bariyer kaplama sistemi üretmiş, ve bu kaplama 
sisteminin termal çevrim davranışını 1100°C ve 1000 
çevrime kadar çıkan şartlarda inceleyerek Pt’nin termal 
büyüyen oksit (TGO) oluşumu ve oksidasyon direnci 
üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Elde ettikleri 
sonuçlara göre NiCoCrAlY ile 4YSZ üst kaplama 
arayüzünde (Ni,Co)(Cr, Al)2O4 spinelden ve altında α-
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alumina’dan oluşan  iki tabakalı bir TGO tabakası 
görünür mikroçatlaklarla birlikte oluşmuştur. Pt-ile 
modifiye edilmiş NiCoCrAlY ve 4YSZ üst kaplama 
arayüzünde ise bunun aksine tek tabakalı daha düşük 
kalınlıkta bir α-alumina tabakası oluşmuştur. Yazarlar, 
NiCoCrAlY’nin Pt ile modifikasyonunun α-alumina 
oluşumunu tetikleyerek TGO büyüme hızını 
düşürdüğünü ve bunun da genel oksidasyon 
performansını geliştirerek TBC kaplamaların servis 
ömrünü arttırdığını rapor etmişlerdir [26].  
 
3. Sonuçlar  
 

Bu derleme çalışmasında termal bariyer kaplama (TBC) 
teknolojisi ile ilgili temel bilgiler verilmiş ve gaz ve jet 
türbin motorlarının performansının arttırılmasında 
kullanılan bu termal sprey kaplama teknolojisinde, 
izotermal oksidasyon ve termal çevrim şartları altında 
işletme sıcaklıklarının arttırılması yoluyla motor 
performanslarının arttırılmasını ve kaplamaların servis 
ömürlerinin uzatılmasını sağlamak amacıyla son 
yıllarda yapılan çalışmalar hakkında okuyuculara bilgi 
verilmiştir.  
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Özet
 
Yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF) yöntemi 2000 m/s’yi 
bulan alev hızları sayesinde düşük poroziteli, yüksek 
yoğunluklu ve yüksek bağ mukavemetli kaplamaların 
elde edilmesinde endüstride yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Karbür esaslı kompozit termal sprey 
kaplamalar ise içerdikleri yüksek sertliğe sahip karbür 
fazı ile yüksek tokluk ve korozyon direnci sağlayan 
metal matris fazı sayesinde aşınma ve korozyon direnci 
gerektiren endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu derleme çalışmasında HVOF 
yöntemi ile üretilen karbür esaslı kompozit kaplamalar 
ve termal sprey kaplamaların yüksek sıcaklık aşınma 
davranışları ile ilgili bilgi verilmesi ve literatürdeki son 
trendlerin aktarılması amaçlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: HVOF, kompozit kaplamalar, 

aşınma, triboloji 
 
Abstract 
 

High velocity oxy-fuel (HVOF) thermal spray technique 
has been widely used in undustrial applications owing 
to the low porosity, high density and bond strength of 
the deposited coatings produced with the help of flame 
temperatures reaching 2000 m/s. Carbide based 
composite thermal spray coatings, on the other hand, 
are widely used in industrial application that demand 
high wear and corrosion resistance, owing to the hard 
carbide phase and the metal matrix with high 
toughness and corrosion resistance. This review study 
aims to provide literatüre information related to carbide 
based composite coatings produced with HVOF 
techniques, as well as the high temperature wear 
behavior of HVOF-sprayed coatings.  
 
Keywords: HVOF, composite coatings, wear, tribology 

 

1. Giriş 
 
Metalik bileşenler arasındaki kayma teması ciddi 
aşınma hasarlarına yol açabildiğinden bu tür hasarlara 
sebep olan aşınma mekanizmaları ile ilgili pek çok 
çalışma yapılmıştır. Aşırı yük ve yüksek aşınma hızları, 
ya da yüksek ortam sıcaklığından kaynaklanan yüksek 
yüzey sıcaklığı koşullarında meydana gelen oksidasyon 
aşınma prosesini önemli ölçüde etkileyebilmekte ve 
toplam aşınma oranlarını değiştirebilmektedir. 
Oksidasyon sonucu aşınma yüzeyinde oluşan metal 
oksitler ise aşınma çiftleri arasındaki teması azaltarak 
aşınma rejimini “şiddetli” den “hafif” aşınmaya  
indirebilmektedir [1,2]. Nispeten düşük sıcaklıklarda bu 
tür oksitler aşınma kalıntısı şeklinde ortaya çıkarken 
daha yüksek sıcaklıklarda yüzeyde daha kompakt ve 

sürekli bir hal alarak bir “sır” tabakası oluşturmakta ve 
sürtünmeyi ve aşınma oranlarını azaltmaktadır [1, 3, 4]. 
Yüksek sıcaklık aşınmasında etkili olan diğer bir faktör 
ise oluşan temas basıncıdır. Temas basıncını etkileyen 
faktörler arasında yükün yanında kayma aşınmasının  
[5,6] ve titreşimli aşınmanın [7] şiddeti, 3 cisimli aşınma 
[8], adezyon ve tribo-çiftler arasında oluşan malzeme 
transferi [5, 9-10] ve bu kısımda bahsedilen koruyucu 
tribo-katman oluşumu [11-14] bulunmaktadır.  
 
Endüstriyel rekabet aşınma, oksidasyon ve korozyon 
gibi hasarlara karşı malzemenin elektriksel, optik ve 
termal özelliklerinin uzun süre korunmasının 
sağlanmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda ürün 
yelpazelerinin ve bakım gereksinimlerinin 
basitleştirilmesini sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi 
için pazarda artan bir talep söz konusudur. Bu pazar 
taleplerinin karşılanması noktasında yüzey işlem ve 
yüzey kaplama teknolojileri önemli bir yere sahiptir [11, 
12].  Kaplama teknolojileri sayesinde altlık malzeme ile 
çok farklı özelliklere sahip malzemelerin yüzey üzerine 
biriktirilmesi mümkün olmaktadır. Birkaç mikrometre 
altındaki kaplama kalınlıklarının elde edildiği 
kaplamalara ince kaplamalar, birkaç mm kalınlığa kadar 
olan kaplamalara ise kalın kaplamalar adı verilmektedir. 
İnce kaplama teknolojileri gaz veya buhar fazının 
yoğunlaşmasına bağlı olarak Kimyasal Buhar Biriktirme 
(CVD), Fiziksel Buhar Biriktirme (PVD) ve Atımlı Lazer 
Biriktirme (PLD) tekniklerini içerir [11, 13-15]. PVD ve 
CVD metal kaplamaların üretimi 19. yy. sonlarında, 
termal spray kaplamaların üretimi ise 20. yy. başlarında 
alev ve tel-ark sprey yöntemlerinin ortaya çıkmasıyla 
başlamıştır. Termal sprey kaplama yöntemleri arasında 
yer alan plazma sprey kaplamaların endüstride 
kullanımı ise ancak 1960’tan sonra başlamıştır [11]. 
Termal sprey yöntemleri arasında yüksek sıcaklık 
aşınması da dahil pek çok hasara karşı en çok 
kullanılan kaplama yöntemleri atmosferik plazma sprey 
(APS) ile yüksek hızlı oksi-yakıt (HVOF) kaplamalardır. 
HVOF ve APS tekniklerinin proses özellikleri Tablo 
1’de, yüksek sıcaklık aşınmasına karşı kullanılan bazı 
termal sprey kaplama malzemeleri ve maksimum 
işletme sıcaklıkları Tablo 2’de verilmiştir.   
 
Bu derleme çalışmasında termal sprey kaplamaların 
yüksek sıcaklık aşınma davranışlarını etkileyen 
faktörler ile aşınma mekanizmaları hakkında bilgi 
verilmiş ve HVOF yöntemi ile üretilmiş karbür esaslı 
kompozit kaplamaların yüksek sıcaklık aşınma 
davranışları üzerine yapılan son çalışmalar 
sunulmuştur.  
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Tablo 1. HVOF ve APS proseslerinin özellikleri [16]. 

Termal sprey proses özellikleri (APS, HVOF) 

 
HVOF APS 

Alev/jet özellikleri 
Sıcaklık (°C)  2500-3000 10000-15000 
Hız (m/s) 500-2000 300-1000 

Gaz/yakıt türü 

O2/doğalgaz, 
etilen, propilen, 

propan, 
kerosen (sıvı), 

hidrojen  

Argon, helyum, 
hidrojen, nitrojen 

ve bunların 
karışımı 

Güç (kW)  150-300 40-200 
Kaplama tozu özellikleri 
Maks. uçan 
partikül 
sıcaklığı (°C)  

3300 >3800 

Uçan partikül 
hızı (m/s) 

200-1000 50-100 

Kaplama özellikleri 
Porozite  <2% 5-10% 
Kalınlık (µm) 50-2000 100-1500 

 
Tablo 2. Yüksek sıcaklık aşınmasına karşı kullanılan 
bazı tozlar ve maksimum çalışma sıcaklıkları[16].  

Kaplama malzemesi 

Maks. 
Çalışma 
Sıcaklığı 

Mo 320 

Paslanmaz çelik ~500 

Co-Al2O3, Co-Cr2O3 ~1000 

CoMoSi (Tribaloy) ~1000 

TiC, Cr3C2, NbC, 
TaC, WC 

400-500 

WC-TiC 800 

TaC-NbC 800 

Cr3C2-NiCr 800 

WC-Co 500 

Al2O3, TiO2, ZrO2 >1000 
Al2O3-TiO2, Al2O3-
MgO >1000 

Cr2O3-TiO2, Cr2O3 >1000 
ZrO2-MgO, ZrO2-
CaO, ZrO2-SiO2 >1000 

 
2. Termal Sprey Kaplama Teknikleri  
 

Termal sprey kaplama tekniklerinde hava ile birlikte 
taşıyıcı ve yanıcı gazlar malzemenin tabanca içine 
taşınmasında ve ergime için yeterli ısının elde 
edilmesinde kullanılır. Bu proseslerden kaynaklanan 
yüksek gaz hızları malzemenin altlık üzerine ince 
ergimiş damlacıklar şeklinde gönderilmesine ve altlığa 
çarparak soğuyup katılaşmasına ve buraya 
yapışmasına sebep olur. Yapışma mekanizması büyük 
ölçüde mekanik olmakla birlikte bazı durumlarda 
kimyasaldır. Sonuç olarak her katman kendinden önce 
katılaşan katmana yapışarak lamelli “pankek” benzeri 
bir mikroyapı oluşturur. Oluşan bu mikroyapı açığa 
çıkan kinetik ve termal enerji ile doğrudan ilişkilidir [17].  
 
2.1 Yüksek Hızlı Oksi Yakıt (HVOF) Termal Sprey 
Kaplama Prosesi 
 

İlk kez 1958 yılında Union Carbide tarafından 
geliştirilen yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF) teknolojisi 
1980’lerin başında Browning’in [18] yakıt ve oksijen 
gazları ile çalışan Jet Kote sistemini tanıtmasıyla 
endüstride kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek hızlı oksi 

yakıt prosesinde yanma işlemi 0.8-0.9 MPa’ya kadar 
basınçlanmış bir basınç haznesinde su soğutmalı veya 
su soğutmasız olarak gerçekleşir ve 30 cm 
uzunluğunda bir laval tipi nozüle aktarılır. Genleşen 
sıcak gaz laval nozülünün geometrisi sayesinde 
süpersonik (2000 m/s’ye kadar) hızlara ulaşır. Toz 
malzeme yanma haznesine basınçlı bir toz besleyici ile 
eksenel doğrultuda alınırken yanıcı gazlar nozül ile eş 
eksenli bir doğrultuda radyal veya eksenel doğrultuda 
alınır. Bu tabanca tasarımı tabancanın ısıl verimliliğini 
arttırırken tozun eksenel doğrultuda püskürtülmesine 
yardımcı olur. Bir HVOF tabanca tasarımı Şekil 1’de 
verilmiştir [16].   
Bu teknik ile çok yüksek yoğunluğa (porozite<0.5%)  ve 
metalik içerikli kaplamalar için düşük oksidasyon 
özelliğine sahip kaplamalar biriktirebilmektedir. Ancak 
iyi bir kaplama performansının sağlanması açısından 
metalik ve karbür esaslı sermet malzemelerde 
oksidasyona ve kısmi karbürizasyona karşı önlem 
alınması gerekir. Bu da gaz sıcaklığının azaltılarak gaz 
hızının artırılması yoluyla olabilir. HVOF tekniğindeki 
son gelişmelerle birlikte farklı geometrideki laval 
nozülleri ile yanma haznesinde yanıcı olmayan gazların 
da kullanılmasıyla 300 kW’a kadar proses gücüne 
ulaşan gaz basınçları elde edilmiştir [16]. HVOF proses 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.  
 
3. Karbür Esaslı Kompozit Kaplamalar  
 

Karbür esaslı termal sprey kaplamalar endüstriyel 
bileşenlerin aşınma ve korozyon dirençlerinin 
iyileştirilmesi amacıyla pek çok endüstriyel bileşende 
koruyucu yüzey kaplaması olarak kullanılmaktadır [19-
22]. Bu tür kaplamalar genellikle bir metal matris faz 
(Co, Ni, CoCr, NiCr, NiCrBSi, vs.) içine gömülü karbür 
fazlarından (WC, Cr3C2, TiC, SiC, Wc-Co, NbC, vs.) 
oluşur. Karbür esaslı kompozit kaplamaların 
kaplanmasında, tüm termal sprey kaplamalar içerisinde 
yüksek hızlı oksi yakıt sprey (HVOF) teknolojisi, yüksek 
partikül hızları ve çok yüksek olmayan proses 
sıcaklıkları sayesinde yüksek yoğunluklu, mükemmel 
yapışma mukavemetine sahip ve düşük oksidasyon 
sergileyen kaplama yapısıyla diğer kaplama teknikleri 
arasında öne çıkmaktadır [19, 23-24]. Karbür esaslı 
kompozit kaplamaların sergilediği aşınma direnci 
genellikle içeriğinde bulunan karbür fazın sertliğine 
bağlıdır. Karbür esaslı kompozit malzemelerde 
kullanılan karbür fazının özelliği kaplama özelliğini de 
önemli ölçüde etkiler. Örneğin WC kaplamalar 
genellikle Cr3C2 kaplamalardan daha sert ve aşınmaya 
karşı daha dayanıklı olmalarına karşın WC 
kaplamaların işletim sıcaklıkları genellikle 450°C-500°C 
ile sınırlı olmaktadır [19, 25-26]. Cr3C2 kaplamalar ise 
korozif ve normal aşınma ortamlarında 850°C 
sıcaklıklara kadar kullanılmaktadır [19, 27-28]. Yüksek 
sıcaklıklarda aşınma ile birlikte korozyonun da etkili 
olduğu koşullarda aşınma ve korozyon ataklarına karşı 
kaplamaların modifiye edilmesi gerekir. Kompozit 
karbür esaslı kaplamalar, karbür kaplamaların 
450°C’den daha yüksek sıcaklıklarda kullanılması için 
üretilirler. NiCrBSi ve FeCrAlY gibi metal alaşım içeren 
matris malzemeler de korozyon dayanımının arttırılması 
için kullanılmaktadır [19,29].  
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Şekil 1. Tipik bir HVOF tabanca tasarımı [16].  
 
Özeritken NiCrBSi alaşımlar yüksek sertlik, tokluk ve 
yüksek sıcaklıklarda üstün aşınma ve korozyon 
dirençleri ile son yıllarda pek çok endüstriyel alanda 
kullanılmaya başlanmıştır [30-31]. NiCrBSi alaşımlar Ni-
Cr alaşım esaslıdır ve B ve Si eritken katkı olarak 
kullanılır. Cr elementi sert partiküllerin çökelmesi 
yoluyla sertlik, korozyon dayanımı ve aşınma 
dayanımını arttırmak için Ni elementine eklenir. B ve Si 
bileşenleri ise alaşımın ergime noktasını düşürürken 
özeritkenliğini arttırmak için kullanılır. Bunun yanında B 
elementi Ni ve Cr ile sert fazlar oluşturarak alaşımın 
sertliğinin arttırılmasına katkıda bulunur [30,32]. 
NiCrBSi tozlar bu özellikleri ile kırıcı merdaneler, silindir 
üniteleri, ekstrüzyon kalıpları gibi pek çok endüstriyel 
uygulamada tercih edilen bir yüzey koruyucu termal 
sprey kaplama malzemesi olarak tercih edilmektedir 
[30, 33]. WC, TiC, ile seryum oksit ve lantanum oksit 
gibi nadir toprak oksitlerin ilavesi ile NiCrBSi gibi Ni-
esaslı alaşımların sertliğinin arttırılması üzerine pek çok 
çalışma yapılmıştır. WC ve TiC gibi sert karbürler 
kaplama tokluğundan ödün verirken sertliğini arttırırlar. 
Nadir toprak elementlerin ilavesi ise hem sertliği hem 
de tokluğu artırmalarının yanında kaplamaların 
korozyon ve oksidasyon direncini de iyileştirirler [34].  
Bunların yanında Al2O3, SiC gibi seramik malzemeler 
de NiCrBSi kaplamaların performansını arttırmak için 
stok tozlara sertlik arttırıcı partikül olarak ilave edilirler 
[34-36]. Diğer sert fazlara kıyasla en çok kullanılan 
tozlardan biri olan WC kompozit kaplamalarda yüksek 
sertliği ve ergimiş metaller tarafından yüksek 
ıslanabilirliğinden ötürü metal fazlara ilave edilmektedir 
[30]. Ancak yüksek termal sprey proses sıcaklıklarında 
WC kolayca daha yumuşak fazlar olan W2C ve W 
fazlarına ayrıştığından sertlik arttırıcı faz olarak etkinliği 
nispeten azdır. Bu yüzden WC takviyeli tozlar sprey 
prosesinden kaynaklanan dekarbürizasyonun önüne 
geçmek için genellikle WC kaplı Ni (WC-Ni) formunda 
üretilirler [30, 37]. Bunun yanında (WC-Co) kaplamalar 
üzerine de literatürde farklı termal sprey yöntemlerinin 
kullanıldığı birçok araştırma mevcuttur [30, 38-42]. WC-
Co sermet kaplamalar sert ve kırılgan WC fazı ile sünek 
Co fazını birleştirerek mükemmel mekanik ve fiziksel 
özellikleri sayesinde aşınmaya karşı etkin bir şekilde 
kullanılırlar [30]. WC-Co kaplamaların aşınması 
sırasında kaldırılan malzeme plastik deformasyona ve 
abrazif kesilmeye karşı dayanıksız olan bağlayıcı Co 
fazıdır [43-44]. Sonuç olarak etrafındaki bağlayıcı Co 
fazı kaldırılmış olan WC parrtikülleri kolayca sermet 
kaplamanın dışına çıkarlar ve çoğu durumda bu aşınma 
mekanizması konvansiyonel WC-Co sermet 
kaplamaların aşınma prosesinde etkili olur [43].  Buna 
önlem olarak bağlayıcı Co fazının öncelikli olarak 
aşınmasının önüne geçmek amacıyla toz 
modifikasyonu ile karbürizasyonu önlemeyi ve çoklu-
mod içeren tane yapılarının geliştirilmesini gibi pek çok 

strateji geliştirilmiştir [43, 45-46]. Bağlayıcı Co 
elementinin kaplama malzemesinden kaldırılması Co 
fazının içinde oluşan mikroçatlak ve porozite gibi 
düzensizliklerin ve WC dekarburizasyonundan 
meydana gelen Co-W-C fazlarının minimize edilmesi 
yoluyla geciktirilebilmektedir [43]. WC ve bağlayıcı Co 
fazlarının oksidasyonu yüksek sıcaklıklarda kritik 
seviyelere ulaşarak CoWO4 ve WO3 fazlarının 
oluşumunu hızlandırmakta bu da belirli bir dereceye 
kadar (400-600°C), sürtünme katsayısı ile birlikte WC-
Co kaplamaların aşınma oranlarını önemli ölçüde 
düşürmektedir. Ancak kritik sıcaklıktan sonra WO3 oksit 
fazının hızlı büyümesi aşınma oranını arttırarak 
kaplamanın yük taşıma kapasitesini azaltmaktadır. WC-
esaslı kaplamaların yüksek sıcaklık aşınma davranışları 
büyük ölçüde kaplamayı oluşturan bileşenlerin mekanik 
özellikleri ile oksidasyon direncine bağlı olmaktadır. Şu 
ana kadar Wc-Co kaplamaların kullanıldığı uygulamalar 
bu gibi nedenlerden ötürü 450°C sıcaklık ile sınırlı 
kalmaktadır [43-47]. Son yıllarda yapılan bazı 
çalışmalarda W-B bileşiklerinin (WB4, WB, WB2 gibi) 
WC’ye göre üstün sertilk ve oksidasyon direnci 
sergileriği rapor edilmiştir. Bunun yanında WB ve 
Co’nun reaksiyona sokulması sonucu 45 GPa’a kadar 
ultra yüksek sertlik gösteren bir WCoB fazının üretimi 
sağlanmıştır [43, 48]. Buradan yola çıkarak WC-Co 
kaplamalarda Co bağlayıcı fazının belirli miktarlarda 
WCoB ile değişitirlmesi yoluyla yüksek sıcaklık aşınma 
dayanımının iyileştirilmesi üzerine çalışmalar mevcuttur 
[43]. WC-Co kaplamaların özellikleri önemli ölçüde 
hammadde ve biriktirme yöntemine bağlı olan 
mikroyapısal özelliklerden etkilenmektedir. Karbür 
taneciklerin nano-boyuta düşürülmesi yoluyla WC-Co 
kaplamaların sertlik, mukavemet ve aşınma 
dayanımının önemli ölçüde arttığını rapor eden 
çalışmalar mevcuttur [49-51]. Nanoyapılı WC esaslı 
kaplamalarda ortaya çıkan bir sorun yüksek 
sıcaklıklarda WC fazının artan yüzey alanı/hacim 
oranından dolayı yanma ürünlerinin yüksek sıcaklığıyla 
etkileşiminin ve dolayısıyla WC fazının bozunma 
miktarının (dekarbürizasyon) artmasıdır [49].  
HVOF prosesi ile üretilen WC-CoCr kaplamalar, 
konvansiyonel WC-Co kaplamalara nazaran korozif 
ortamlarda daha yüksek dayanım gösterirler. Bunun 
yanında sünek kobalt matrisine ilave edilen Cr’nin 
aşınma dayanımı da arttırdığı rapor edilmektedir [49, 
52-53].  
 
4. Yüksek Sıcaklık Kayma Aşınmasında Etkili 
Faktörler  

 
Endüstriyel metalik bileşenlerde sıcaklık faktörü 
meydana gelen aşınma hasarının boyutunu önemli 
ölçüde etkilemekte ve oluşan yüksek sıcaklık aşınması 
içten yanmalı motorlar ve sıcak iş takımları gibi yüksek 
sıcaklık şartlarında çalışan makine bileşenlerinde parça 
ömrünü kısıtlayan faktörlerin başında gelmektedir. 
Yüksek sıcaklık aşınmasında, kayma aşınmasını 
etkileyen aşınma çiftlerinin türü, mekanik özellikleri, yük 
miktarı, kayma türü ve hızı, kayma ortamı ve sıcaklık 
gibi faktörlerin yanında yükten kaynaklanan temas 
basıncı ve tribo-katman oluşumu gibi etkenler de etkili 
olmakta ve malzemenin sergilediği aşınma davranışını 
değiştirerek kompleks bir hale getirmektedir.  
 
4.1 Oksidasyon ve Aşınmaya Karşı Koruyucu 
Kalıntı Tabakalarının Oluşumu  
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Tüm yüksek sıcaklık alaşımları havada termodinamik 
kararsızlık gösterir ve oksijen ile reaksiyona girerek 
metal oksitleri oluştururlar. Kaymanın yer almadığı 
şartlarda yavaş büyüyen oksit tabakası oksidasyonun 
daha fazla ilerlemesine engel olarak bir oksidasyon 
direnci sağlar. Pek çok alaşım ve kaplama Cr2O3 

yönünden zengin bir tabaka oluşumuna izin verecek 
şekilde tasarlanır ve bu yolla 900°C sıcaklıklara kadar 
etkin bir yüzey koruması sağlanır [1]. Metalik 
bileşenlerin kayması sırasında, özellikle yüksek 
sıcaklıklarda sürtünme ve temas kuvvetlerinden 
kaynaklanan gerilmelerin yanında oksijenle reaksiyon 
sonucu meydana gelen oksidasyon da etkili olmaktadır. 
Bu yüzden yüksek sıcaklık aşınmalarında aşınma 
kalıntıları oksit partiküller ve kısmi-oksitlenmiş metalik 
partiküllerin bir karışımı şeklindedir.  
 
Temas halindeki yüzeylere tutunan oksitler bir sır 
tabakası oluşturduğunda belirli bir dereceye kadar 
aşınma dayanımı sağlasa da oksit veya kısmi-oksit 
şeklindeki partikül halindeki aşınma kalıntıları devam 
eden aşınma sürecini birkaç şekilde etkileyebillir. 
Kalıntılar temas yüzeylerinden tamamen temizlenmişse 
aşınma üzerinde daha fazla etkili olmazlar. Kalıntılar 
temas eden yüzeyler arasında hareket halindeki 
partiküller şeklinde kalmışsa her iki yüzeyde de 
aşınmaya sebep olan 3 cisimli aşınma mekanizmasının 
görülmesine sebep olabilirler, ya da tek bir yüzeyde 
gömülü kalarak 2 cisimli aşınma mekanizması 
sergilerler ve sadece karşı yüzeyde aşınmaya sebep 
olurlar. Bunların yanında aşınma kalıntıları bir veya iki 
yüzeyde hareketsiz aşınma partikülleri şeklinde 
kaldığında partikül katmanları oluşturarak ilerleyen 
aşınma sürecinde aşınma oranını düşürebilirler [1]. 
Metalik malzemelerin ve kaplamaların yüksek sıcaklık 
aşınması üzerine yapılan pek çok çalışmada belirli bir 
sıcaklıktan sonra aşındırıcıda meydana gelen 
aşınmanın önemli ölçüde düştüğü görülmüştür. Bunun 
yanında daha yüksek sıcaklıklarda aşındırıcı ve 
kaplama arasında ortaya çıkan sürtünme katsayısının 
ani bir şekilde düştüğü rapor edilmektedir. Yapılan 
detaylı literatür çalışmaları bu düşüşün kayan yüzeyler 
üzerinde kompakt hale gelmiş oksit-kısmi oksit 
partiküllerin oluşturduğu bir tabakadan kaynaklandığını 
göstermektedir. Kalıntı partiküllerinin oluşmasından bir 
süre sonra bir kısmının uzaklaştığı, ancak çoğunun bu 
koruyucu tabaka oluşumuna katkıda bulunduğu 
bildirilmektedir [1].  
 
4.2 Yüksek Sıcaklıklarda Yükün ve Temas 
Basınçlarının Aşınma Mekanizmaları Üzerindeki 
Etkisi 
 

Yükün metalik malzemelerin aşınması üzerindeki etkisi 
hakkında pek çok çalışma yapılmıştır. Özellikle 
laboratuvar ortamındaki tribo-testlerde kaymalı ve 
titreşimli aşınma miktarlarının nominal temas 
basınçlarına karşı hassas olduğu rapor edilmiştir [55-
57]. Benzer ilişkiler üç cisimli aşınma, adezyon ve 
malzeme transferi ve koruyucu tribokatman oluşumu 
gibi mekanizmalar için de bildirilmiştir. Nominal temas 
basınçlarının aşınma üzerindeki belirtilen etkisini 
araştıran literatür çalışmaları mevcuttur. So, vd.. [58] 
normal yükteki ve sürtünme sıcaklığındaki artışın 
aşınma performansı üzerindeki etkisini, Wang vd. [59] 
ise 400°C’ye kadar değişen sıcaklıklarda farklı 
kompozisyonlara sahip dökme demirin değişen yükler 
altında aşınma davranışını incelemiştir. Torres vd. ise 
[55]  sıcak hadde çelikleri için yüksek kaymalı aşınma 

hızlarında temas basınçlarının yüksek sıcaklık aşınma 
davranışlarını nasıl değiştirdiğini incelemiştir. Elde 
ettikleri sonuçlara göre oda sıcaklığında normalize 
edilmiş aşınma oranları [mm

3
/Nm] tüm malzeme türleri 

için uygulanan yükten bağımsızdır ve yazarlar bunu 
sınırlı oksit tabakası oluşumuna bağlamaktadır. Yüksek 
sıcaklıklarda ise aşınma oranlarının yüke bağlı olarak 
değiştiği gözlemlenmiş ve düşük değerlerin düşük 
yüklerden elde edildiği rapor edilmiştir. Yüksek sıcaklık-
yüksek yük kombinasyonunda ferritik/perlitik çeliklerin 
daha yüksek aşınmaya uğradığı belirtilmiştir [55].  
 
5. Sonuç  
 

Bu derleme çalışmasında HVOF yöntemi ile üretilen 
karbür esaslı kompozit kaplamalar hakkında bilgi 
verilmiş ve bu kaplamaların yüksek sıcaklık aşınması 
sırasında etkili olan deney parametreleri yanında, 
oksidasyon sonucu kalıntı katman oluşum 
mekanizmasının ve yükten kaynaklanan temas basıncı 
değişiminin aşınma mekanizmaları üzerindeki etkisi ile 
ilgili literatür sonuçları verilmiştir.   
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Özet 
 
Polimerler,   korozyon direnci, düşük maliyet,  düşük ısıl 
genleşme katsayısı ve yüksek elektrik direnci gibi 
özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Polimerler bu 
özellikler sayesinde,  otomotiv, ambalaj, elektrik 
elektronik,  tekstil gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar. 
Polimerlerin mevcut özelliklerinin daha fazla 
geliştirilmesi amacıyla polimer kompozitler 
hazırlanmaktadır. Polimer malzemelerin, ısıl iletkenlik 
özellikleri karbon, seramik ve metalik dolgu malzemeleri 
kullanılarak geliştirilmektedir. Mühendislik 
polimerlerinden olan Poliamid 6,6’nın ısıl özelliklerini 
ise,  çeşitli dolgu maddeleri ile geliştirilmektedir. Eriyik 
harmanlama yöntemi ile hazırlanan poliamid 6,6’ı 
kompozitlerinin ısıl iletkenliğine dolgu maddelerinin 
iletkenlik katsayıları oldukça büyük önem arz 
etmektedir.  Bu çalışmada,  PA 6,6’nın ısıl iletkenlik 
özelliğine hegzagonal bor nitrür (hBN), karbon nanotüp 
(KNT) ve bakır tozunun  dolgu türünün ve miktarı etkisi 
incelenmiştir. Sonuç olarak, iletken dolguların poliamid 
6,6’nın ısıl iletkenliği geliştirmede etkili olduğu 
görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Isıl iletkenlik, poliamid 6,6, bor,  

kompozit 

 
Abstract 
 
Polymers are characterized by their corrosion 
resistance, low cost, low thermal expansion coefficient 
and high electrical resistance. Thanks to these 
properties, polymers are used in many fields such as 
automotive, packaging, electrical electronics and textile. 
Polymer composites are prepared in order to further 
improve the existing properties of the polymers. 
Thermal conductivity properties of polymer materials 
are developed by using carbon, ceramic and metallic 
filler materials. The thermal properties of polyamide 6,6, 
one of the engineering polymers, are developed with 
various fillers. The conductivity coefficients of fillers are 
very important for the thermal conductivity of polyamide 
6,6 composites prepared by melt blending method. In 
this study, the effect of hexagonal boron nitride (hBN), 
carbon nanotube (CNT) and copper powder fill type and 
amount on PA 6,6 thermal conductivity are 
investigated. As a result, conductive fillings are found to 
be effective in the development of thermal conductivity 
of polyamide 6,6. 
 
Keywords: Thermal conductivity, polyamide 6,6, 

boron, composite 
 
 

1. Giriş 
 
Polimer kompozitler, hafiflik, kolay işlenebilirlik, 
dayanıklılık ve düşük maliyet gibi özelliklerinden dolayı 
birçok uygulama alanında kullanılmaktadırlar. Polimer 
kompozitlerin özellikleri farklı yöntemler kullanılarak 
daha çok geliştirilip yeni uygulama alanları 
kazandırılmaktadır [1-3]. Elektrik elektronik 
uygulamalarında kullanılan malzemelerde ısı birikmesi 
cihazın performansını olumsuz etkilemektedir [1,4,5].  
Bu nedenle, malzemelerde biriken ısının hızlı bir 
şekilde dağıtılması gerekmektedir [2,3]. Bu problemin 
giderilmesi için yüksek ısıl iletkenlik özelliğine sahip 
polimer kompozitleri tercih edilmektedir [2,3]. Polimer 
malzemelerin ısıl iletkenliği genellikle 0,1–0,5 W/mK 
arasındadır [6,7].  Polimer malzemelerin, ısıl iletkenlik 
özellikleri karbon, seramik ve metalik dolgu malzemeleri 
kullanılarak geliştirilmektedir [1,6,7].  
Poliamid 6,6 (PA 6,6) ısıl iletkenliği yaklaşık 0.29 W/mK 
olan yarı kristalin bir polimerdir. Poliamid 6,6 yüksek 
dayanım, iyi elektriksel ve kimyasal özelliklerinden 
dolayı endüstriyel olarak oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır. Poliamid 6,6  emniyet kemerleri, 
elektrik kumanda düğmeleri, sigorta kutuları, kablo 
bağlayıcı tokaları, dişliler, kam mili ve çeşitli otomotiv 
parçaları gibi farklı uygulama alanlarına sahiptir 
[9].Poliamid 6,6   kullanım esnasında ısıya maruz 
kaldığında malzemenin  ürün geometrisi ve mekanik 
özellikleri  negatif olarak etkilenmektedir  [10]. Poliamid 
6,6’nın kullanım esnasında oluşabilecek ısıl 
deformasyonlar ısıl iletkenliği yüksek dolgular  
eklenerek önlenebilmektedir. Düşük ısıl iletkenlik 
özelliğine sahip Poliamid 6,6’nın ısıl iletkenlik özellikleri, 
genellikle seramik dolgular, karbon nanotüp, karbon 
elyaf, metal partiküller ve bor esaslı bileşikler eklenerek 
geliştirilmektedir [11,12].   
 

2. Seramik Esaslı Katkılar  
 
Bor nitrür (BN) iyi bağlayıcı ve aşındırıcı, yüksek ısıl 
iletkenlik, yüksek sıcaklık direnci ve yüksek elektrik 
direnci gibi özelliklerinden dolayı tercih edilen bir 
malzemedir [14].  BN’nin ısıl iletkenliği 250-300 W/mK 
aralığındadır. Bor nitrürün bir çeşidi olan hegzagonal 
bor nitrür (hBN) seramik malzemelerin en hafifi olarak 
bilinmektedir [15]. hBN yüksek ısıl iletkenlik, düşük ısıl 
genleşme, yüksek termal şok direnci, kolay işlenebilirlik 
ve yağlayıcı özelliklerine sahiptir [15-17].   
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Şekil 1. Hegzagonal bor nitrür yapısı [15] 

 
 
Yu ve arkadaşları,  farklı şekillerde ve oryantasyonlarda 
silisyum karbür (SiC) ve hBN dolgularını kullanarak 
SiC/PA 6,6 ve hBN/PA 6,6 kompozitlerini 
hazırlamışlardır. Hacimce %59’luk izotropik SiC ile 
hazırlanan SiC/PA 6,6 kompozitin ısıl iletkenliğinin 0.25 
W/mK’den 3.83 W/mK'ye yükseldiğini ve hacimce 
%62’lik anizotropik hBN dolgusu ile hazırlanan hBN/PA 
6,6 kompozitin ısıl iletkenliğinin dikey yönde 0.25 
W/mK’den 2.16 W/mK’ye, paralel yönde ise 0.25 W/mK’ 
den  8.55 W/mK'ye yükseldiğini gözlemlemişlerdir [18].  
Ahn ve arkadaşları, ısıl iletkenliği arttırmak için silisyum 
karbonitrür ile kaplanmış bor nitrür (SiCNO-BN) 
takviyeli SiCNO-BN/PA 6,6 kompozitleri ve bor nitrür 
takviyeli BN/Poliamid 6,6 kompozitleri hazırlamışlardır. 
Ağırlıkça %20 silisyum karbonitrür kaplı bor nitrür 
içeren SiCNO-BN/PA 6,6 kompozitinin ısıl iletkenliğinin, 
ağırlıkça %20 BN içeren BN/PA 6,6 kompoziti ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu sonucuna 
varmışlardır [19]. 

 

3. Karbon Esaslı Katkılar 
 
Karbon nanotüpler gibi 2000-6000 W/mK aralığında ısıl 
iletkenliğe sahip malzemelerdir.  Karbon nanotüpler 
sahip oldukları yüksek dayanıklılık, yüksek sertlik ve 
yüksek esneklik gibi özelliklerinin yanı sıra iyi ısıl 
özelliklere de sahiptirler. Karbon nanotüplerin ısıl 
iletkenlik değeri elmas ve grafitten daha yüksektir.  
Karbon nanotüpler sahip oldukları yüksek ısıl iletkenlik 
özelliği ile polimer malzemelerine eklenerek 
polimerlerin mekanik özelliklerinin yanı sıra ısıl iletkenlik 
özelliklerini de geliştirmektedirler [20]. 

 
  
Şekil 2. Tek duvarlı ve çok duvarlı nanotüp [20] 
 
Liu ve arkadaşları, PA 6,6 kompozitlerinin ısıl 
iletkenliğini incelemek için ekstrüzyon ve çözelti 

yöntemi olmak üzere iki farklı yöntem kullanarak karbon 
elyaf/PA 6,6 kompozitlerini hazırlamışlardır. Çözelti 
yöntemi kullanılarak hazırlanan karbon elyaf/PA 6,6 
kompozitlerinin ısıl iletkenliğinin maksimum değeri 
2.537 W/mK olarak elde etmişlerdir. Ayrıca, ekstrüzyon 
ile hazırlanan karbon elyaf/PA 6,6 kompozitlerinden 
daha üstün olduğu sonucuna varmışlardır [12].  
Heiser ve King, ağırlıkça %5 karbon siyahı, %30 
sentetik grafit ve  %20 karbon fiber kullanarak üç farklı 
PA 6,6 kompozitleri hazırlamışlardır. Sentetik grafit 
kullanılarak hazırlanan kompozitin ısıl iletkenliğindeki 
artışın diğer dolgu maddeleri ile hazırlanan 
kompozitlere kıyasla daha fazla olduğunu 
gözlemlemişlerdir. Ayrıca, PA 6,6 ısıl iletkenliğinin 
geliştirilmesinde üç farklı dolgu malzemesinin de etkili 
olduğu sonucuna varmışlardır [21]. 
Lee ve arkadaşları, ağrılıkça %1’lik farklı uzunluklarda 
karbon nanotüp (KNT) dolguları kullanarak PA 6,6 
kompozitleri hazırlamışlardır. KNT uzunluk artışı ile 
KNT/PA 6,6 kompozitlerinin ısıl iletkenlik değişimini 
incelemişlerdir. KNT uzunluğunun artması ile KNT/PA 
6,6 kompozitlerinin ısıl iletkenliğinde artış 
gözlemlemişlerdir [22]. 

 
4. Metal Esaslı Katkılar 
 
Demir dışı metal tozlarından biri olan bakırın ısıl 
iletkenlik değeri 483 W/mK’dır. Bakır, altın ve gümüş ile 
kıyaslandığında daha yüksek ısıl iletkenliğe sahiptir 
[13]. Bakır, yüksek ısıl iletkenlik, yüksek elektrik 
iletkenliği, kolay işlenebilirlik, korozyona karşı 
dayanıklılık gibi özelliklerinden dolayı elektronik, beyaz 
eşya ve otomotiv sektörlerinde kullanılmaktadır [23]. 
Poliamid 6,6’nın kullanımı esnasında oluşabilecek ısıl 
deformasyonlar, ısıl iletkenlik katsayısı yüksek takviye 
malzemeler eklenerek Poliamid 6,6 kompozitlerinin ısıl 
iletkenliği geliştirilerek önlenmektedir. Poliamid 6,6 
kompozitlerinin ısıl iletkenlik özellikleri, ısıl iletkenlik 
katsayısı yüksek olan seramik dolgular (alüminyum 
nitrür (AlN), bor nitrür (BN), silisyum nitrür (Si3N4) ve 
silisyum karbür (SiC), karbon esaslı dolgular (karbon 
nanotüpler, grafen, fulleren) veya metalik dolgular 
(bakır, altın, gümüş ve alüminyum) ile büyük ölçüde 
iyileştirilebilmektedir [8,24]. 
Xu ve arkadaşları, grafen nano tabakalar, Al2O3 ve 
grafit kullanarak Poliamid 6/Poliamid 6,6 kompozitleri 
hazırlamışlardır. Ağırlıkça %50 oranında grafen nano 
tabakalar içeren kompozitin ısıl iletkenliği 30°C'de 5.03 
W/mK olarak ölçmüştür. Al2O3 yerine grafen nano 
tabakaları kullanıldığında, kompozitlerin ısıl 
iletkenliğinin azaldığını, fakat mekanik özelliklerin 
geliştiğini gözlemlemişlerdir. Grafit nano tabakaların 
yerine grafit kullanıldığında ise, ısıl iletkenliğin 
değişmeden kaldığını ancak mekanik özelliklerde 
düşme gözlemlemişlerdir [25].  
 

5. Sonuç 
 

Poliamid 6,6 ısıl iletkenliği oldukça düşük olan 
mühendislik plastiğidir. İletkenlik katsayısı yüksek bir 
dolgu ilavesi ile Poliamid 6,6’nın iletkenlik davranışı 
değişmektedir. Bu sayede, ısıya maruz kaldığında 
poliamidin kullanım performansı iyileşmektedir. Buna 
bağlı olarak farklı uygulama alanlarında kullanılabilirlik 
sağlanmaktadır. Sonuç olarak, dolgu maddesinin 
türüne, boyutuna, yönlenmesine ve iletkenlik 
katsayısına göre poliamid 6,6’nın iletkenlik davranışı 
değişim göstermektedir. Karbon, metal dışı tozlar ve 
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seramik esaslı dolguları ısıl iletkenliği artırmada 
oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. 
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Özet 
 
Polipropilen (PP) metallere göre hafif, ucuz, kolay 
işlenebilir ve geri dönüştürülebilir olmasıyla sektörde  
ilgi odağı haline gelmiştir. PP otomotiv, beyaz eşya, 
inşaat gibi sektörlerde çeşitli uygulamaların mekanik, 
ısıl ve optik performans ihtiyaçlarını karşılayabilen bir 
malzemedir. Sektördeki talebi karşılama ve diğer 
malzeme grupları ile rekabeti güçlendirme adına PP’nin 
fiziksel ve mekanik özelliklerini geliştirmek için çeşitli 
yöntemler kullanılmaktadır. Bu açıdan,  proses 
sırasında çeşitli katkı veya dolgu maddeleri kullanılması 
en çok tercih edilen basit ve etkili yöntemlerden birisidir. 
Yarı kristalin yapıdaki PP’nin  mekanik özelliklerini 
geliştirmek için çekirdekleştirici ajan ya da nükleasyon 
ajanı olarak bilinen katkı maddeleri tercih edilmektedir. 
Bu çalışmada, PP’nin mekanik ve ısıl özelliklerine 
çekirdekleştirici ajan miktarının ve türünün etkisi 
incelenmiştir. Çekirdekleştirici ajanlar,  eriyik haldeki 
polimerin soğuma sırasında daha düzenli bir kristal yapı 
oluşturmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, soğuma 
esnasında çekirdekleştirici ajan polimer zincirlerinin 
düzenli bir hale geçmesini sağlayarak ile PP’nin 
kristalizasyon davranışını ve mekanik özelliklerinin 
olumlu yönde etkilediği görülmüştür. 
 
Anahtar kelimeler: Polipropilen, mekanik özellikler, 

çekirdekleştirici katkı 

 
Abstract 
 
Polypropylene (PP) is a light, cheap, easily processable 
and recyclable material. PP is a material that can be 
provided the mechanical, thermal and optical 
performance needs of various applications in sectors 
such as automotive, white goods and construction. 
Various methods are used to improve the physical and 
mechanical properties of PP in order to provide the 
demand in the sector and to strengthen the competition 
with other material groups. In this respect, the use of 
various additives or fillers during the process is one of 
the most preferred simple and effective methods. For 
improving the mechanical properties of the semi-
crystalline PP, additives known as the nucleating agent 
are preferred. In this study, the effect of the amount and 
type of nucleating agent on the mechanical and thermal 
properties of PP was investigated. The nucleating 
agents allow the molten polymer to form a more regular 
crystal structure during cooling. As a result, it was 
observed that the crystallization behavior and 
mechanical properties of the PP were positively 
affected by the regularization of the nucleating agent 
polymer chains during cooling. 

 
Keywords: Polypropylene, mechanical properties, 

nucleating additives 
 

1. Giriş 
 
Polimerler; mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine 
göre farklı uygulama alanlarında kullanılmaktadırlar. 
Polimerlerin,  işlenebilirlik ve dayanıklılık gibi 
özelliklerinin yanında kullanım alanlarını geliştirmek 
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu açıdan, 
polimerlerin prosesi esnasında çeşitli katkı maddeleri 
kullanılması  en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir. 
Özellikle yarı kristalin polimerin fiziksel ve mekanik 
özelliklerini geliştirmek için çekirdekleştirici ajan ya da 
nükleasyon ajanı olarak bilinen katkı maddeleri tercih 
edilmektedir. Çekirdekleştirici ajanların görevi,  eriyik 
haldeki polimerin soğuma sırasında daha düzenli bir 
kristal yapı oluşturmasını sağlamaktadır. Soğuma 
esnasında polimer zincirlerinin düzenli bir hale geçmesi 
ile daha iyi mekanik ve fiziksel özellikler elde 
edilmektedir [1]. 
Polipropilen (PP) kristallenme oranının düşük olan bir 
termoplastik polimerdir. PP’ye çekirdekleştirici ajan 
katıldığı zaman kristalizasyon sıcaklığının yükselmesi 
ile birlikte kristallenme oranı ve kristallenme etkinliği de 
artmaktadır [2]. Bunun yanında, çekirdekleştirici katkılar 
daha küçük ve fazla sayıda siferülitler oluşumuna 
neden olur. PP’ye çekirdekleştirici ajan ilave edildiğinde 
çekirdek yoğunluğunun artmasıyla mekanik özellikleri 
ve ısıl özelliklerinde olumlu yönde değişimler 
gözlemlenmektedir [1]. PP’nin özelliklerine 
çekirdekleştirici ajanların etkisi, literatürde ilk olarak 
Beck ve Binsbergen tarafından incelenmiştir [3]. 
 

2. Çekirdekleşme Prosesi 
 
Çekirdekleşme prosesi; çekirdek oluşumu ve çekirdek 
büyümesi olarak iki adımda ilerler. Çekirdekleştirici 
katkılar, erimiş ve aşırı soğutulmuş polimer 
kristallenirken heterojen bir yüzey oluşturur. 
Termodinamik açıdan, polimer zincirlerinin yönlenmesi 
ile  kristallenmenin başlaması ve ilerlemesi heterojen 
yüzey yönüne doğru olmaktadır. Bu ilerleme, heterojen 
ve homojen çekirdeklenme olmak üzere iki sınıfa 
ayrılmaktadır [2]. Homojen çekirdeklenme, çekirdek 
büyüklüklerinin değişken olmasından dolayı polimerin 
özelliklerinin stabil olmasını sağlayamamaktadır. Bu 
durum, kristallenme davranışı ve proses parametreleri 
ile doğrudan bağlantılıdır.  Heterojen çekirdeklenme 
ise, çekirdeklerin prosesin ilk adımında ortamda 
bulunması kararlı ve değişken olmayan çekirdek 
büyüklükleri oluşturur. Bu nedenle, heterojen 
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çekirdeklenmede ortamda bulunan çekirdeklerin varlığı, 
kristalizasyon kinetiğini, kristal büyüklüğünü ve 
malzeme özelliklerini etkilemektedir. Buna ek olarak, 
farklı kristal formlarında kristallenebilen yani polimorfik 
yapıdaki polimerler, çekirdekleştirici katkılar sayesinde 
istenilen kristal yapıyı oluşturulabilir. 
Çekirdekleştirici katkılarının etkinliği, diferansiyel 
taramalı kalorimetre ile polimerin  kristalizasyon 
yarılanma ömrü ve kristalizasyon pik sıcaklığının 
değişimine göre belirlenmektedir. Çekirdekleştirici 
ajanlar, aşırı soğumaya maruz kalmış polimer eriyiğinin 
kristallenmeye başladığı sıcaklığı yükselmesine neden 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak,  enjeksiyon 
kalıplanmada düşük çevrim süresi ve yüksek kalıplama 
verimliliği sağlamaktadır [4]. 
 

3. Polipropilenin Çekirdeklenme Prosesi 
 
PP’nin optik özellikleri çekirdekleştirici katkısı ile 
iyileştirilebilmektedir [1-4]. Çekirdekleştirici katkıları 
sayesinde küçülen siferülit boyutları ile birlikte artan 
çekirdek yoğunluğu, polipropilenin görünür ışıktaki 
transparanlığını arttırmaktadır. Bu nedenle, optik 
özellikleri iyileştiren “clarifying” ajanlar olarak bilinen 
katkılar aynı zamanda bir çekirdekleştirici ajandır. 
Clarifying ajanlar, polimer içerisinde heterojen yüzeyler 
oluşturarak, kristallenme oranını arttırmaktadır. 
Genellikle toz formunda olan çekirdekleştirici ajanların 
fiziksel ve kimyasal etkileşimler sonucunda polimerin 
içerisinde iyi dağılamadığı için topaklaşmaya 
(agregasyon) sebep olmaktadır [2]. Polimer içerisindeki 
topaklaşma, çekirdekleşme verimliliğinin azalmasına ve 
özelliklerin homojen olmamasına neden olmaktadır. 
Ayrıca, PP’nin hidrofobik yapısı ve β kristal form 
oluşturan çekirdekleştirici katkıların ise hidrofilik 
yapısından dolayı iyi bir dispersiyon 
sağlanamamaktadır [1]. 
2018 yılında, Shicheng Zhao ve arkadaşları tarafından 
yapılmış bir çalışmada, β kristal yapı için kullanılan 
çekirdekleştirici ajanın, dispersiyon probleminin 
aşılması adına ZnAA‘nın in-situ (eş-anlı) hazırlanması 
hedeflenmiştir. β çekirdekleştirici ajan olarak çinko 
adipik asit kullanılmıştır. Çekirdekleşme verimliliğinin 
hem çekirdekleştirici ajanının fiziksel durumu hem de 
çekirdekleştirici ajanının dağılımı, FTIR, polarize optik 
mikroskop, taramalı elektron mikroskobu ile analiz 
edilmiştir.  i-PP’nin adipik asit ve çinko oksitin 
reaksiyonu sayesinde, daha küçük tane boyutu ve çok 
daha iyi dağılım gözlemlenmiştir.  
Toz ve kompound çekirdekleştirici ajan ile in-situ 
çekirdekleştirici ajanın karşılaştırıldığında; 
çekirdekleşme verimliliği, çekirdek sayısı ve PP’nin 
tokluğunu ciddi şekilde artırmıştır. PP’nin, β kristal yapı, 
α kristal yapıya göre, darbe dayanımı daha iyi olduğu 
gözlemlenmiştir  [9]. 
Birçok çalışmada, geniş bir kullanım alanı olan PP’in 
özelliklerine çekirdekleştirici ajan etkisi  incelenmiştir. 
PP için çekirdekleştirici ajan olarak genellikle talk, 
kalsit, kil, kaolin gibi  mineraller ve fosfat ester tuzları 
kullanılmaktadır. Mika, talk, cam elyaf ve karbon fiber 
gibi geleneksel katkıların, PP’nin istenilen mekanik 
özellikleri sağlayabilmesi için yüksek oranlarda (kütlece 
% 20–30) kullanılmaktadır. PP’nin çekirdekleşme 
verimliliğinin arttırılması amacıyla günümüzde en çok 
kalsit, talk ve karboksilat tuzları tercih edilmektedir. Son 
yıllarda geliştirilmiş özel nükleasyon katkıları ise çok 
daha az miktarlarda kullanıldığında aynı etkiyi 
göstermektedir [1,2]. 

PP’nin çekirdeklenme davranışına çekirdekleştirici ajan 
türünün etkisi incelenmiştir. Katkı maddesi olarak 
sodyum karboksilat (NaOBz), sorbitolasetal (NA-S) ve 
fosfat ester tuzu (NA-P) kullanılmıştır.  PP farklı 
oranlarda ve türde çekirdekleştirici ajan ile çift vidalı 
ekstruderde kompound hazırlanıp enjeksiyon ile test 
numuneleri üretilmiştir. Hazırlanan numunelerin 
kristallenme davranışları DSC ile incelenmiştir. DSC 
analizi sonucunda, NaOBz, NA-S ve NA-P katkılarının 
PP’nin kristallenme pik sıcaklığının yükselttiği ve 
kristallenme yarılanma ömrünün kısalttığı görülmüştür. 
Çekirdekleştirici katkısı ile PP’nin çekirdek boyutlarının 
küçülmesi ile birlikte artan çekirdek yoğunluğuna bağlı 
olarak elastikiyet modülünde ve tokluk/darbe dayanımı 
dengesinin iyileşme meydana gelmiştir. Isıl özellikler 
incelendiğinde ise, sabit yük altında artan sıcaklıklara 
daha iyi dayandığı olduğu gözlemlenirken hem HDT 
değerinde hem de Vicat yumuşama sıcaklığında 
iyileşme olduğu belirlenmiştir. PP’nin çekirdek 
boyutlarının küçülmesi ile birlikte artan çekirdek 
yoğunluğuna bağlı olarak optik özelliklerde de iyileşme 
sağlanmıştır. Bulanıklık azalmış ve berraklık artmıştır. 
Ayrıca, heterojen katkıların partikül büyüklüğü ve 
dispersiyon özellikleri, siferülit boyutunun ve özelliklerin  
homojen olduğu gözlemlenmiştir. NA-P fiziksel 
özellikleri ve kalıplama özelliklerini iyileştirmektedir. 
Sorbitol bazlı katkılar ise daha çok optik özelliklerin 
iyileşmesini sağlamıştır [1]. 
Xu ve arkadaşları tarafından (2014) tarafından yapılan 
çalışmada, izotaktik polipropilenin (i-PP) kristallenme 
davranışına multiamid çekirdekleştirici ajan miktarının 
(kütlece %0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8 ve 1)  etkisini 
incelenmiştir. Çalışmada, multiamid çekirdekleştirici 
ajan olarak ticari ismi TMC-328 olan N,N’,N’’ 
trisikloheksil 1,3,5 benzen trikarboksilamid tercih 
edilmiştir. Çekirdekleştirici ajanın miktarının i-PP’nin 
son ürün özelliklerine etkisi incelenirken diferansiyel 
taramalı kalorimetre (DSC) cihazı, geniş açılı X-ray 
saçılım cihazı ve polarize optik mikroskobu 
kullanılmıştır. Çalışma sonunda, TMC-328 katkılı i-PP 
ile katkısız i-PP’nin kristallenme davranışı 
kıyaslanmıştır. DSC analizine göre,  % 0,1 oranındaki 
TMC-328 katkısı, PP’nin kristalizasyon yarılanma 
ömrünün 39,41 dakikadan 3,97 dakikaya kadar 
düşürmüştür. Çekirdekleştirici ajanın çok az miktarlarda 
kullanıldığında bile kristalizasyon süresini düşürsede 
Avrami modeli kullanılarak elde edilen izotermal 
kristalizasyon eğrilerine göre, çekirdekleştirici ajan 
miktarının i-PP’nin kristalizasyon mekanizmasında 
değişim olmamıştır. Ancak, TMC-328 miktarının artışı 
ile birlikte iPP’nin çekirdek boyutunun küçüldüğü ve i-
PP’nin daha yoğun çekirdeklenme davranışı sergilediği 
gözlemlenmiştir [6].   
Belmontes, Ramos-de-Valle ve arkadaşları tarafından 
yapılan bir çalışmada, i-PP  kristalizasyon özelliğine 
farklı tür ve tipdeki çekirdekleştirici katkısının etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmada, çekirdekleştirici katkısı 
olarak karbon nanotüp (KNT), karbon nanofiber (KNF), 
lityum benzoat (LiBe) ve ticari adı Millad olan sorbitol 
türevi kimyasal ajanlar kullanılmıştır. Çekirdekleştirici 
katkılarının %0.1‘lik masterbatch formunda üretimi 
yapılmıştır. Daha sonra her bir ajandan farklı oranlarda 
(% 0.001, 0.01, 0.05 ve 0.08) çekirdekleştirici ajanı 
içeren PP numuneleri hazırlanmıştır. Numunelerin, 
kristalizasyon sıcaklıklığına çekirdekleştirici katkısının 
etkisini incelemek için DSC analizi yapılmıştır. KNF ve 
KNT katkıları düşük konsantrasyonlarda daha yüksek 
kristallenme pik sıcaklığı sağladığı LiBe ve Millad 
katkılarının ise, yüksek konsantrasyonlarda daha etkili 
olduğu görülmüştür. Bütün katkılar, i-PP’nin morfolojik 
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düzenini değişmeden,  α kristal formu oluşumu 
yönünde katkı sağlamıştır. 120°C sıcaklıkta, kütlece 
%0.1 oranında kullanılan ajanların kristalizasyon 
yarılanma ömrüne etkileri karşılaştırılmıştır. KNF ve 
KNT katkısı ile 25 kat, LiBe ve Millad katkısı ile 15 kat 
daha hızlı kristalizasyon gerçekleşmiştir. Polarize optik 
mikroskop analizi sonucunda ise, çekirdekleştirici 
katkıların siferülit boyutunu küçülttüğü görülmüştür [7]. 
Bao S. P. ve arkadaşları tarafından 2007 yılında, 
nanopartiküllerin, polipropilenin kristallenme davranışı 
üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada, çok duvarlı 
karbon nanotüp (ÇDKNT) heterojen çekirdekleştirici 
ajanı olarak kullanılmıştır. Kütlece farklı oranlarda 
(%0.1, 0.3, 0.5 ve 1.9) ÇDKNT katkısı ile ekstrüzyonda 
kompound hazırlanarak enjeksiyon ile test barı şeklinde 
kalıplanmıştır. Farklı oranlarda ÇDKNT katkısının 
PP’nin özelliklerine etkisi, X-ray saçılma testi (XRD), 
diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ve dinamik 
mekanik test (DMA) ile incelenmiştir.    X-ray analiz 
sonuçlarına göre,  ÇDKNT ile çekirdeklenmiş PP, α 
yapıda kristallenmektedir. Yani, ÇDKNT katkısı i-PP’nin  
kristal yapı düzeni değiştirmektedir. DSC analizine 
göre, ÇDKNT katkısı kütlece %0,5 fazla olduğu 
eklendiğinde kristallenme derecesinde değişim 
gözlemlenmiştir. DMA sonucunda ise, kristal yapının 
daha düzenli olması  zincir hareketliliği azalmasıyla  
akma dayanımı ve Young modül değerlerinde çarpıcı 
biçimde iyileşme sağladığı sonucuna varılmıştır [5]. 
2017 yılında Lang Huang ve arkadaşları, ahşap fiber 
takviye edilmiş PP kompozitlerine farklı türdeki 
çekirdekleştirici katkısının etkisi incelemiştir.  
Çalışmada, TMB (arilamid türevi) ticari isimli β 
nükleasyon ajanı ile polipropilen ve ahşap fiber 
kompoiztlerinin fiziksel ve termal özellikleri 
incelenmiştir. Ayrıca, sadece son ürün özellikleri ile 
birlikte çekirdekleştirici ajan ile PP’nin, kristal yapısı  ve 
ara yüzey özellikleride incelenmiştir.. Siferülit boyutu ve 
kristal büyüme mekanizması, yani matriksin mikro 
yapısı, kompozit performansının belirlenmesinde 
önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, TMB ile PP 

önce masterbatch formunda üretilmiştir. β-PP 
masterbatch, ahşap fiber ve maleik anhidrit aşılanmış 
PP (PP-g-MA), kütlece % 66/30/4 olacak şekilde 
kompoziti üretilmiştir. Kompozitlerin TMB içeriği 
(kütlece % 0, 0.1, 0.2, 0.3 ve 0.4) olacak şekilde 
ayarlanmıştır. Numuneler üzerinde yapılan analizlere 
göre, arilamid türevi bir nükleasyon ajanı olan TMB‘nin, 
PP/ahşap fiberi kompoziti için iyi bir β kristal form ajanı 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, TMB katkısı ile daha 
yüksek sıcaklıklarda kristalize olan PP/ahşap fiber 
kompozitlerinin siferülit boyutlarının ile birlikte çekirdek 
yoğunluğunun arttığı belirlenmiştir. PP ve PP/ahşap 
fiber kompozitlerine TMB katkısı ile birlikte, gerilme ve 
bükülme özellikleri % 10–20 aralığında düşerken, darbe 
dayanımının % 50 oranında arttırğı gözlemlenmiştir. 
Tüm analizler ve numuneler için görece olarak optimum 
TMB katkısı oranının % 0.3 olduğu da anlaşılmıştır [8]. 
 

4.Sonuç 
 

Polipropilenin özellikleri ve uygulama alanlarının  
geliştirilmesi üzerindeki çalışmalara nano ve mikron 
boyutlu katkılar kullanılmaktadır. Çekirdekleştirici  ajan 
olarak karbon nanotüp, kil, silikat,  kalsiyum karbonat 
ve nano ve mikron boyutta partiküller kullanılmaktadır. 
Çekirdekleştirici ajanların konsantrasyonu, tanecik 
boyutu, tanecik şekli, taneciklerin hidrofilik özelliği, 
fiziksel hali ve proses yöntemine bağlı olarak verimliliği 
değişim göstermektedir [10]. Sonuç olarak, 
polipropilenin mekanik ve ısıl özelliklerini geliştirmede 
çekirdekleştirici ajan kullanımının  oldukça etkili olduğu 
görülmüştür. 
 
Teşekkürler: Bu çalışma Yalova Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 
desteklenmiştir. Proje Numarası: 2018/YL/0003 
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Özet 
 
Plastikler sahip olduğu hafiflik, işleme kolaylığı, 
ekonomiklik, korozyona ve kimyasallara karşı 
dayanıklılık gibi özellikleri sayesinde günlük 
hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Plastikler 
özellikle güvenlik uygulamalarında yaşamı 
kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla 
yaygın olarak tercih edilmektedir. Son zamanlarda, 
çeşitli amaçlarla ve farklı sektörlere yönelik kullanılan 
ürünlerin emniyet altına alınmasında yüksek 
mukavemetli ve kolay uygulanabilir plastik güvenlik 
mühürleri kullanılmaktadır. Tek kullanımlık olan bu 
mühürlerin üretiminde hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli 
ürün eldesi sağlayan enjeksiyonla kalıplama yöntemi 
kullanılmaktadır. Enjeksiyonla kalıplamada,  genellikle 
poliamid, polikarbonat, polipropilen ve poliasetal gibi 
polimerler kullanılmaktadır. Bu mühürlerin uygulama 
alanına yönelik farklı türleri bulunmaktadır. Bu 
çalışmada, enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen 
plastik güvenlik mühür türleri ve uygulama alanları 
araştırılmıştır. Plastik güvenlik mühürlerinin günlük 
hayatımızda belirli alan ve ürünlerin emniyet altına 
alınmasında kullanım alanlarının belirlenmesinde 
mühürlerin uygulama yönteminin önemli olduğu 
sonucuna varılmıştır.   
 
Anahtar kelimeler: polimer, polipropilen, enjeksiyon, 

mühür, güvenlik, lojistik 

 
Abstract 
 
Plastics are used in many areas of our daily life thanks 
to their lightness, easily processable, economic, 
resistance to corrosion and chemicals. Plastics are 
widely preferred in order to facilitate life in safety 
applications and to improve the quality of life. Recently, 
high-strength and easy-to-use plastic security seals 
have been used to security  products used for various 
purposes and for different sectors. Injection molding 
method which provides fast, high quality and low cost 
product is used in the production of these disposable 
seals. Injection molding generally uses polymers such 
as polyamide, polycarbonate, polypropylene and 
polyacetal. These seals have different types for the 
application area. In this study, plastic security seal 
types and application areas produced by injection 
molding method were investigated. It is concluded that 
the application of seals is important in determining the 
areas of use of plastic security seals in securing certain 
areas and products in our daily lives. 
 

Keywords: polymer, polypropylene, injection, seal, 

security, logistic 
 

1. Giriş 
Günümüzde kontrol mekanizmalı ürünlerin ve alanlara 
ulaşımın geçici veya kalıcı olarak engellenmesi için 
güvenlik mühürleri kullanılmaktadır (Johnston, 2001).  
Güvenlik mühürleri, yetkili kurumlar veya kişiler 
tarafından ulaşılması istenilmeyen alan ya da ürünlerin 
güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan araç, damga 
veya kaşedir [1]. Güvenlik mühürleri,  kontrol ve 
emniyet altına alınan ürün veya alana yetkisiz kişiler 
tarafından müdahale edilme veya erişimi engellemeyi 
sağlar [1-4]. 
 
Eskiden elektrik, su, doğalgaz, kargo gibi kontrol 
gerektiren ürünlerin ve alanların emniyet altına 
alınmasında genellikle üzerinde yetkili kurum ya da kişi 
adının kazılı olduğu mum veya kurşun esaslı mühürler 
kullanılırdı [4]. Mumlu mühürler ve kurşun mühürler 
kullanım zorluğu, kolay koparılabilme gibi sorunlardan 
dolayı artık pek kullanılmamaktadır [4]. Özellikle kurşun 
mühürler, uygulama zorluğunun yanında kolay taklit 
edilme gibi dezavantajlara sahiptir. Kurşun mühürler, 
gevşetilmek suretiyle mühürlenen alanın veya ürünün 
yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına imkan sağlar 
[3,4].   Bu mühürler uygulandığı alandan kolayca 
sökülüp bilen ve takılabilen bir sisteme sahiptir. Bu 
nedenle, mühürlerin uygulandığı alandaki korunması 
gereken alan veya ürünün güvenliğini yeterince 
sağlanmazlar [4].   Bunun yanında kurşunun sağlığa 
zararlı bir malzeme olması günümüzde güvenlik 
uygulamalarında kullanılan mühürlerin üretiminde 
polimerlerin tercih edilmesine olanak sağlamaktadır. 
  

2.  Plastik Güvenlik Mühürleri 
Güvenlik uygulamalarında polimerler, geniş sıcaklık 
aralıklarında kullanılma, yüksek darbe dayanımı, iyi 
aşınma direnci, kolay şekillendirilebilme, kimyasallara 
karşı dayanıma sahip olma gibi özelliklerinden dolayı 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Plastik güvenlik mühürleri, tam olarak bir kilit 
sisteminden ziyade ürünün kırılmaması, bozulmaması 
veya kıymetinden kaybetmemesi için güvenli bir şekilde 
korunmasını sağlayan araçlardır. Mühür sistemleri,  kilit 
görevi gören koruma mekanizması ve markalama alanı 
ile kullanıcının ürününü emniyet altına alınır. Güvenlik 
mühürlerindeki markalama alanı mührü takan yetkili 
kurumun ya da kişinin ürünün izlenebilirliği ve kontrol 
edilebilirliği açısında oldukça önemlidir. Bu alan bazı 
mühür sistemlerinde elle yazılabilirken bazılarında ise 
üretim sırasında baskı sistemi ile oluşturulmaktadır.  
Plastik güvenlik mühürleri kullanıcıları tarafından 
üründen kolay uygulanabilirlik ve ürüne zarar vermeden 
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kolay çıkartılabilme beklenmektedir. Bu nedenle tek 
kullanımlık olan mühürlerin üretiminde hafif, ucuz, iyi 
kimyasal dayanım ve yüksek mekanik özelliklerinin 
yanında kolay işlenebilirlik avantajına sahip polimerler 
tercih edilmektedir.  Ticari olarak üretilen plastik mühür 
üretiminde genellikle polipropilen, polietilen, poliasetal, 
polikarbonat, poli(vinil klorür) ve poliamid gibi polimerler 
kullanılmaktadır.  

 3. Plastik Güvenlik Mühür Türleri Ve 
Uygulamaları 
Plastik güvenlik mühürleri, enjeksiyon kalıplama 
yöntemi ile plastik gövdeli,  plastik klipsli, ve metal 
klipsli güvenlik mühürleri olarak üretilmektedir. 
Enjeksiyon kalıplama yöntemi plastiklerin üretiminde 
tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem,  plastik ürünlerin 
kaliteli, hızlı ve seri üretilmesine olanak sağlar. 
Enjeksiyon kalıplama yöntemi sonrasında, mühür 
üzerine lazer, sıcak folyo baskı ve ink-jet baskı yöntemi 
ile markalama yapılmaktadır [5].   Markalama alanında, 
genellikle firma ismi, müşteri adı, logo, barkod ya da 
seri numaraları yer alır [5].    
Plastik güvenlik mühürleri kullanıcıya ağırlıklarının az 
olması ve az yer  kaplama avantajı sunar [6]. Bu mühür 
türleri; asma kilit mühür, küre mühür, kelebek mühür, 
sabit mesafeli mühür, boncuk kilitli mühür, cıvata mühür 
ve trident mühürlerdir.  Plastik güvenlik mühürleri; tarım 
ve hayvancılık, bankacılık, taşımacılık ve lojistik, gıda, 
sağlık, kimya gibi birçok sektörde yaygın olarak 
kullanılmaktadır [1-8]. 

 
3.1  Asma Kilit Mühür 

Asma kilit güvenlik mühürleri,  plastik gövdeden ve çelik 
kancadan oluşan bir kilitleme mekanizmasına 
sahiplerdir. Bu mühürlerin plastik gövde kısmının 
üretiminde genellikle poliasetal kullanılır [6]. 
 

Şekil 1. Metal klipsli asma kilit ve uygulama yöntemi [3] 
Plastik gövdeli asma kilitlerin üretiminde genellikle 
poliamid, polipropilen ve polietilen kullanılmaktadır. Bu 
mühürler tek parçadan oluşan bir kilitleme 
mekanizmasına sahiptir. Bu mühürler markalama 
alanına sahiptir. 

 
Şekil 2. Plastik klipsli asma kilit ve uygulama yöntemi 

[3] 

Pratik bir şekilde mühürleme imkanı ve tam güvenlik 
sağladığından mühürleme işlemi gerektiren her alanda 
kullanılabilir. Bu mühürler genellikle hava taşımacılığı, 

konteynır, fermuarlı çantalar, depolar ve sağlık kabinleri 
gibi alanlarda kullanılır [6].   

3.2 Boncuk Kilitli Mühür 

Boncuk kilitli plastik güvenlik mühürleri, kilit ve  kilitleme 
boncuğundan oluşan  kilitleme mekanizmasının 
yanında  markalama alanından oluşur. Bu mühürlerinin 
üretimine genellikle polipropilen, poliamid ve poliasetal 
gibi malzemeler kullanılmaktadır. Boncuk kilitli 
mühürler; akaryakıt tankerleri, bankalar, marketler, 
depo kapıları,  kargo,  posta, ve lojistik gibi birçok 
uygulama alanında tercih edilmektedir. 
 

 

Şekil 3. Boncuk kilitli mühür ve uygulaması [3] 

3.3  Cıvata Mühür 

Cıvata mühür kilitleme mekanizması, metal çekirdek 
kafası ve  plastik kaplı bir kilitleme silindirinden oluşur. 
Bu mühürler markalama alanına sahiptir. Bu mühürler 
genellikle, kargo, konteynır kapısı, demiryolu araba 
kapıları, hava yük konteynırı ve  gemi konteynırı gibi 
alanlarda tercih edilmektedir. 

 

Şekil 4. Civata mühür ve uygulama yöntemi [3] 
 
 
 
3.4 Sabit Mesafeli Mühür 

Sabit mesafeli plastik güvenlik mühürleri kilitleme kafası 
ve  alt kısmındaki  bir göstergeden oluşan kilitleme 
mekanizmasına sahiptir [3]. Bu mühürler markalama 
alanına sahiptir. Bu mühürler genellikle kargo, römork, 
konteynır, raylı araba, rafineri, tarım siloları,  havayolu 
arabası ve yangın kapısı gibi uygulama alanlarında 
kullanılır [3]. 

 
 

Şekil 5. Sabit mesafeli mühür ve uygulama yöntemi [3] 
 
3.5  Kelebek Mühür 

Kelebek  mühürler plastik iç parçadan ve çelik tel 
kısımdan oluşan bir mühürleme sistemine sahiptir. Bu 
mühürler kurşun mühürlerin yerine kullanılmaktadır [4-
7]. Plastik iç kısım ve gövde kısımda genellikle 
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polikarbonat veya  poliasetal kullanılmaktadır. Kelebek 
mühürlerde yer alan  çelik (galvanizli veya paslanmaz 
çelik) telden kısmı kilitlemeyi sağlar [4]. Bu mühürler 
markalama alanına sahiptir. Bu mühürler, elektrik 
sayaçları, su sayaçları, gaz sayaçları, petrol tankerleri, 
para kasaları, kamyon kasaları, yangın tüpleri ve bazı 
depo sistemlerinin emniyet altına alınması için 
kullanılmaktadır [6,7].  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Şekil 6. Kelebek mühür ve uygulama yöntemi [3] 
3.6 Küre Mühür 
 

Küre mühürler, küre şeklindeki kilitleme kafası ve  alt 
kısmındaki bir göstergeden oluşan kilitleme 
mekanizmasına sahiptir [3]. Bu mühürler markalama 
alanına sahiptir. Küre mühürler,  birçok kurum 
tarafından taşımacılıkta ve kargoculukta yaygın olarak 
kullanılmaktadır [3].  
 

 

Şekil 7. Küre mühür ve uygulama yöntemi [3] 
 
 

3.7  Metal klipsli  Mühürler 
 

Metal klipsli mühürler, plastik gövde kısmı ve metal 
klipsten oluşan bir kilitleme mekanizmasına sahiptir [3].  
Metal klips polimerin kalıplanmasından gövde kısmına 
sonradan yerleştirilir. Bu mühürler, havayolu servis 
arabaları, yakıt/petrol tankerleri, römork kapıları, 
konteynır kapıları, nakit taşıma çantası,  posta 

çantaları, yangın kapıları ve medikal  dolaplar gibi 
birçok uygulama alanına sahiptir [3]. 
3.8. Basmalı mühür 

Mühürleme mekanizması genişleyen bir mühürleme 
gövdesi ve mühürleme esnasında kullanılan çelik tel 
yuvası ve tırnaklı stoperden oluşur. Tırnaklı kısımla 
çelik teli gövdede sıkıştırarak mühürleme işlemi 
gerçekleştirilir [9]. Bu mühürler markalama alanına 
sahiptir. Genellikle, petrol tankerleri ve  varillerini 
emniyet altına almak için  kullanılmaktadır [9].  

 
Şekil 8. Basmalı mühür  [9] 

 
4. Sonuç 
Bu çalışmada, enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilen 
plastik güvenlik mühürleri ve uygulama alanları 
incelenmiştir. Plastik güvenlik mühürlerinin diğer 
malzemelerden üretilen mühür türlerine göre kolay 
uygulanılabilir, düşük maliyetli sağlıklı, kaliteli, hızlı ve 
kolay üretilebilen ürünler olduğu görülmüştür [1-10]. 
Plastik güvenlik mühürlerinin yüksek güvenlik 
gerektiren çeşitli uygulamalarda belirli alan ve ürünlerin 
emniyet altına alınmasında kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.  
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Abstract
In this research, the effect of boron waste filler content 
on the tribological and mechanical performance of 
plasticized poly-vinyl-chloride (PVC) polymer was 
studied. Boron waste filler was added to the plasticized-
PVC (P-PVC) polymer in three different proportions 
such as 14, 28 and 42% by weight. Tensile and 
hardness test measurements were performed to 
evaluate mechanical properties. Tensile strength, 
tensile modulus, elongation at break and hardness 
values of the boron waste filled PVC composites was 
determined. Pin-on-disc wear test was carried out to 
evaluate tribological properties. Coefficient of friction 
and wear rate values of the boron waste filled PVC 
composites was determined. As a result of the study, 
the wear rate, coefficient of friction, tensile modulus and 
elongation at break values decreased while the 
hardness values increased the increasing boron waste 
filler content in plasticized PVC cable insulation 

material. 
 Keywords: PVC, cable, boron waste, tribology, 

automotive.  

1. Introduction 
In order for the polymer materials to be widely used in 
the industry, their properties need to be improved. For 
this purpose, some additives are added to the 
polymers. It is expected to improve the properties such 
as resistance to chemicals, mechanical properties, 
tribological properties, electrical and thermal properties 
in automotive cable. In automotive cables, cross-linked 
polyethylene, polyvinylchloride, polypropylene and 
some rubber based materials are used. PVC polymer is 
one of the most widely used cable insulation materials. 
In order to improve the above-mentioned properties of 
the PVC polymer, fillers such as calcium carbonate, 
titanium dioxide, talc, kaolin, silica, bentonite clay, and 
mica [1-17] are used. Some studies about these 
contributions are found in the literature]. Tuan et al.[1] 
Investigated the thermal properties of talc and calcium 
carbonate additive PVC composites. Guermazi et al. [5] 
studied the mechanical, tribological, thermal properties 
and weathering conditions of calcium carbonate added 
PVC composites. 
Deshmukh et al. [6] investigated the mechanical, 
electrical and morphological performance of mica 
reinforced PVC polymer composites. They concluded 
that the rigidity, tensile modulus, tensile strength, 
surface resistance, dielectric strength and arc 
resistance increased but elongation at break decreased 
with the increment of mica filler content in PVC polymer 
composite material. Wiebking [7] reviewed the fillers 
role in PVC polymer material. He reports the effects of 
filler materials on the tensile strength, stiffness, impact 
and processing properties in PVC material. 
Plasticized PVC can be used in different areas such as 
cable insulation, artificial leather and floor tiles, It is 
produced by adding some plasticizers such as DOP, 
DINP, DOA, TOTM to the PVC polymer and. Cable 
insulation is one of the most frequently used areas of 
plasticized PVC. PVC-based cable insulation in the 

production of electrical insulation material has many 
features expected. Some properties such as resistance 
to heat, resistance to fire, resistance to hot and cold 
environments, resistance to some chemicals and 
resistance to certain fuels and wear resistance are 
expected [1-4). In this study, the useabiliy of boron 
waste filler as a cable insulation material was 
investigated and the following works were carried out. 
In this study, the effects of boron waste filler content on 
the mechanical and tribological performance of 
plasticized PVC polymer has been investigated for use  
in automotive wire and cable recipes. The boron waste 
filler contents in plasticized-PVC (P-PVC) polymer are 
14, 28 and 42wt.% by weight. Pin-on-disc wear test 
apparatus was used for the friction and wear tests. 
Tests were carried out under the load of 10N and at the 
sliding speed of 1.0m/s and at dry sliding conditions 
and at ambient temperature. Steel disc was used as a 
counterpart material for tribological tests.  

2. Experimental studies 
2.1. Materials and Method 

 
Boron waste filler is supplied by MOT Yapı, İstanbul, 
Turkey. The average boron waste particle size is 
<5.5μm. PVC polymer with trade code Ongrovil S5070 
(S-PVC), the matrix material used in the experiments, is 
purchased by Borsod-Chem, Hungary.  
To produce plasticized PVC, a certain amount of 
plasticizer, lubricants, heat stabilizer and processing 
additives were added into the PVC polymer matrix 
material. In the preparation of the composition with 
boron waste filler, the PVC polymer and other additives 
used in the experiments were weighed with a precision 
scale and fed to a mechanical mixer with a capacity of 
100 kg. Mixing in the mixer was stirred at about 115 °C 
for 25 minutes. The mixture was then taken to the 
cooling mixer and continued for 20 minutes with stirring 
for cooling. After that, the prepared PVC mixture was 
fed to a twin screw compounder and a homogeneous 
mixture was provided and in the extruder, semi-finished 
raw material in granular form has been produced by 
cutting on the head. Different amounts of boron waste 
filler were added to the plasticized PVC polymer to 
produce the test samples in the laboratory. After 
mechanical mixing, test samples were produced in a 
mold by using hot press. The top and bottom plate 
temperatures of the hot press are set to 180

o
C and the 

pressures to three stages, 30 bar for 60 seconds, 60 
bar for 60 seconds and 100 bar for 60 seconds. 
 
2.2. Tests performed 
 

Tribological and mechanical tests were carried out to 
determine the properties of boron waste filled PVC 
cable insulation material. To determine the mechanical 
properties, the tensile test specimens were produced 
according to ASTM D 638. The tensile test was carried 
out at a 10 mm/min drawing speed at ambient 
temperature and the relative humidity of 50%. The 
tensile strength, tensile modulus and elongation at 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1083



 

break values were evaluated. In order to determine 
physical properties, Shore A hardness test 
measurements of P-PVC and composite materials were 
performed using a Zwick 3100 brand hardness tester. 
Hardness tests were carried out according to ASTM D 
2240-05 standard. To determine the tribological 
performance of plasticized PVC and boron waste filled 
PVC composite materials, the tribological test samples, 
6 mm in diameter and 50 mm in length, were molded 
and tested in a pin-on-disc wear test apparatus. In the 
tribological tests, as test parameters, 10N applied load 
and 1.0m/s sliding speed and dry sliding condition was 
used. 
Friction and wear test samples were prepared 
according to ASTM G99 standard. Prior to the friction 
and wear test, the surfaces of all polymer pin composite 
samples were sanded with sandpaper number of 1200 
to provide the same surface roughness. Prior to the 
wear tests, both pin surfaces and steel disc surfaces 
were first cleaned with acetone and then dried.  
 
The friction coefficient is derived by the following 
formula; 
 
µ =Ff/Fn 
 
where µ is friction coefficient, Ff is the lateral load and 
Fn is the normal load. 
In order to determine the wear rate values of the PVC 
composite samples, the weight losses (∆m) of the 
samples were determined. Maximum 220 g capacity 
and 0.0001 g precision scale were used to measure the 
weight loss of the samples. The wear rate (Wr) 
[mm

3
/Nm] of PVC based polymer composite materials 

was calculated using the following formula. 
 
Wr=(∆m)/(LxρxFn)   
 
where ∆m is the weight loss between the test samples 
before and after the experiment, L the sliding distance, 
ρ is the density and Fn is the normal load.  

3. Results and Discussion 
Figure 1 shows the variation of boron waste filler 
content with tensile strength and tensile modulus of the 
boron waste filled plasticized PVC composites. As 
shown in the figure that, the tensile strength of P-PVC 
polymer, PVC+14wt.%BW, PVC+28wt.%BW and 
PVC+42wt.%BW composite materials were determined 
as 18.1 MPa, 15.0 MPa, 13.2 MPa and 10.1 MPa, 
respectively. In other words, when compared to tensile 
strength value of P-PVC, the decreasing ratio in tensile 
strength values were about 17.1%, 27% and 44.1%, 
respectively.  
As seen in figure 1 that, tensile modulus value of P-
PVC is about 136.93 MPa. The tensile modulus values 
are 197MPa, 161MPa and 97.9MPa for 
PVC+14wt.%BW, PVC+28wt.%BW and 
PVC+42wt.%BW composite materials, respectively. 
 

 
 
Figure 1. The relationship between tensile strength and 
tensile modulus with boron waste filler content for 
composites based on plasticized PVC 

 It is clear from the figure that tensile modulus values 
increased with the addition of 14wt.% boron waste filler 
content. After this value, the tensile modulus decreased 
with the addition of boron waste filler. When compared 
to tensile modulus value of P-PVC polymer, the 
increasing ratio in tensile modulus values for 
PVC+14wt.%BW and PVC+28wt.%BW composites 
were about 43.8% and 17.5%, respectively and 
decreasing ratio was about 28.5% for  PVC+42wt.%BW 
composite. 
Figure 2 presents the variation of boron waste filler 
content with elongation at break for boron waste filled 
plasticized PVC composites. It is clear from this figure 
that elongation at break values of P-PVC polymer was 
determined as 276.76%. As it is seen in the figure that, 
the elongation at break values decreased with the 
increment of boron waste filled PVC. When compared 
to that of P-PVC, this reduction ratio in elongation at 
break values for PVC+14wt.%BW, PVC+28wt.%BW 
and PVC+42wt.%BW composites were about 28.9%, 
41.3% and 64.8%, respectively.  
It is clear from the figure 2 that the hardness value a 
little increased with increasing boron waste filler content 
in PVC composite. As seen in figure 2, the hardness 
value of P-PVC is about 84 Shore A. The hardness 
values for PVC+14wt.%BW, PVC+28wt.%BW and 
PVC+42wt.%BW composites are 85, 85.5 and 87 
Shore A, respectively. When compared to hardness 
value of P-PVC polymer, the increasing ratio in 
hardness values for PVC+14wt.%BW, PVC+28wt.%BW 
and PVC+42wt.%BW composites materials were about 
1.1%, 1.7% and 3.5%, respectively.  
Similar to previous studies, similarities have been 
observed with respect to tensile strength and reduction 
of the elongation at break. [6,7]. The reason for the 
decrease in tensile strength and elongation at break is 
the fact that the boron waste additive used in the P-
PVC polymers is a relatively inexpensive filling material 
and does not increase the tensile strength of the 
composite.  
 In this study, similar results were obtained regarding 
the tensile modulus of the P-PVC cable insulation 
material. However, the rigidity of the composite material 
increases with the increase in boron waste filler content 
for P-PVC composite materials. Thus, increasing in 
tensile modulus, see figure 2, result in decreasing the 
amount of elongation at break values, see figure 3. 
These results can be explained by the fact that the 
boron waste particles enter the polymer chains and the 
polymer composite material prevents the chain 
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movements and reduces the elasticity or increases 
rigidity. 
 

 
 

Figure 2. The relationship between hardness and 
elongation at break values with boron waste filler 
content for composites based on plasticized PVC. 

Figure 3 shows the variation of coefficient of friction and 
specific wear rate values for PVC+14wt.%BW, 
PVC+28wt.%BW and PVC+42wt.%BW composite 
materials used in the experiments at sliding speeds of 
1.0 m/s. and 10N load. As shown in figure 3, the 
coefficient of friction values for boron waste filled PVC 
composite materials decreases with the increment of 
boron waste filler content. The friction coefficient values 
for plasticized PVC polymer, PVC+14wt.%BW, 
PVC+28wt.%BW and PVC+42wt.%BW composites at a 
sliding speed of 1.0 m/s and load of 10N were 
determined as 1.17, 0.63, 0.70 and 0.45, respectively. 
When the boron waste filler content (from 14wt.% to 
42wt.%) was increased by 200%, the rate of decrease 
in friction coefficient was 61.5%.  
As seen in Figure 3 also presents the effect of boron 
waste filler ratio with the wear rate of PVC+14wt.%BW, 
PVC+28wt.%BW and PVC+42wt.%BW composite 
materials. As it is clear from the figures, the specific 
wear rate values of all PVC polymer composites used 
in the experiments decreased with increasing boron 
waste filler ratio at load of 10N and 1.0m/s speed. The 
wear rate values of PVC+14wt.%BW, PVC+28wt.%BW 
and PVC+42wt.%BW composites used in the 
experiments decreased by 93.8%, 94.4% and 97.6%, 
respectively. The lowest wear values were obtained in 
the PVC+42wt.%BW composites material. The highest 
wear rate was obtained in P-PVC polymer material at a 
sliding speed of 1.0 m/s and under the load of 10N 
against steel counter-parts. 
 

 
 
 
Figure 3. The relationship between specific wear rate 
and coefficient of friction values with boron waste filler 
content for plasticized PVC polymer and boron waste 
filled PVC composites 
 

4. Conclusions 
The following results can be drawn on the effect of .% 
boron waste filler content on the properties of 
plasticized PVC cable material produced for use in the 
automobile sector. 
 
-Tensile modulus and elongation at break values of 
PVC composite materials decreased while hardness 
values of increased a little with increasing boron waste 
filler content. 
- Tensile strength value increased up 14wt.% boron 
waste filler content and decreased with more boron 
waste filler additions in P-PVC polymer. 
- The coefficient of friction and wear rate values for 
boron waste filled PVC composites decreases with the 
increase in boron waste filler content. 
- Considering the tribological and mechanical 
performances obtained in the experiments, 14% boron 
waste filler content seems suitable for PVC wire and 
cable recipe. 
- Due to the dark color of boron waste filler, it can only 
be used in the production of dark colored cable 
insulation materials. 
- In the light of the data obtained, it is necessary to 
optimize the filler ratio depending on the mechanical 
and tribological properties for the use of boron waste 
filler ratio in PVC wire and cable insulation material in 
the automotive industry. 
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Özet 
 
Perlit, amorf bir volkanik camdır ve düşük yoğunluğu 
sebebiyle bir çok endüstriyel kullanım alanına sahiptir. 
Tüm dünyada perlit rezervleri mevcuttur. Perlitlerin 
çoğu inşaat ve bahçecilik sektöründe kullanılmaktadır. 
Yüksek perlitli amorf faz sayesinde seramik malzemeler 
için aday hammaddelerdir. Bu çalışmada, seramik 
vitrifiye ürünlerinde perlit kullanımı incelenmiştir. Bütün 
numuneler endüstriyel koşullar altında hazırlanmıştır. 
Na-Feldispat yerine standart üretim bileşimine % 3,5,10 
perlit ilave edilerek teknolojik özelliklerine olan etkisi 
incelenmiştir. Tüm numuneler Kaleseramik firmasında 
endüstriyel tünel fırınında pişirildi. Geliştirilen seramik 
sağlık gereçleri kompozisyonları; yoğunluk, Gallenkamp 
viskozitesi, tiksotropi, kuru ve pişme küçülmesi, su 
emme, kuru ve pişme mukavemeti gibi teknolojik 
özelliklere göre incelenmiştir. Perlit ilavesi kuru 
küçülmeyi, pişme küçülmesini ve pişme mukavemetini 
arttırmıştır. Tüm numuneler su emme değerlerini % 
0,02'nin altındadır. Perlit ilavesi reolojik parametreleri 
değiştirmemiştir. Termal genleşme katsayısı perlit 
ilavesinin % 10'una ilave dilmesinden sonra 
yükselmiştir. Seramik vitrifiye üretiminde perlitin Na-
Feldispat yerine seramik hammaddesi olarak 
kullanılabileceği belirlenmiştir. 
. 
Anahtar kelimeler: Perlit, Seramik sağlık gereçleri, 

Seramik malzeme 

 
Abstract 
 
Perlite is an amorphous volcanic glass and an industrial 
mineral useful for its low density after processing. 
Perlite reserves are available all over the world. 
Because of its low density and relatively low price, 
many commercial applications for perlite have 
developed. Most of the perlite used in the construction 
and horticultural sector. Thanks to the high amorphous 
phase of perlite are candidate raw materials for ceramic 
materials. In this work usage of perlite in ceramic 
sanitaryware products examined. All tests were 
prepared under industrial conditions. 3,5,10 % perlite 
added to standard production composition instead of 
albite. All samples fired in industrial tunnel kiln in 
Kaleseramik company. Developed ceramic 
sanitaryware compositions examined based on the 
technological properties such as density, Gallenkamp 
viscosity, thixotropy, dry and fired shrinkage, water 
absorption, dry and fired strength.  Perlite addition 
increases the dry shrinkage, fired shrinkage and fired 
strength. All samples water absorption values under 
0,02%. Perlite addition did not change the rheological 
parameters. Thermal expansion coefficient increased 

up to 10% of perlite addition. It can be concluded that 
perlite can be used as ceramic raw material instead of 
albite in ceramic sanitaryware production. 
 
Keywords: Perlite, Sanitaryware, Ceramic material 

 

1. Giriş 
 
Vitrifiye, UNI-EN standartlarına göre vitrifiye ve ateş kili 
(fireclay) olarak iki farklı kompozisyon şeklinde üretilir. 
vitrifiye kompozisyonu beyaz kil, kaolin, kuvars ve 
feldispat içerir. Pişirmeden sonra seramik bünyesi 
beyazdır ve su emme oranı% 0,5'i geçmez. Ateş kili, 
ateş kili / kaolin (şamot), kaolin, beyaz kil, kuvars ve 
sinterleme malzemesi karışımına sahiptir. Pişirimden 
sonra, % 13'ü geçmeyen seramik bünyeleridir. Killer 
bünyede kurutma sırasında gerekli yapışmayı ve 
şekillendirme sırasında plastisiteyi verir. Kuvars, 
küçülmeyi en aza indiren ve pişme sırasında stabiliteyi 
sağlayan bir dolgu maddesidir. Termal genleşme 
katsayısının Feldspat, sıvı fazın oluşmasını sağlar ve 
bu da düşük sıcaklık yoğunlaşması veya vitrifikasyonu 
sağlar [1-2]. 
 
Dünyada toplam sıhhi tesisat üretimi 2014 yılında 349,3 
milyon adettir. Dünyadaki sağlık gereçleri üretiminin, 
2004-2014 yılları arasında % 61,3 oranında büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. Türkiye'de 2014 yılında 20 milyon 
adet üretilen seramik sağlık gereçleri, 2004-2014 yılları 
arasında Türkiye’de % 45'lik bir büyüme gerçekleşmiştir 
[3]. 
 
Perlit,% 90'dan fazla amorf faz ve% 2-5 su içeren amorf 
bir volkanik camdır. Bilinen başlıca dünya perlit 
rezervleri (yaklaşık yüzde 70'i) Türkiye'de 
bulunmaktadır. Ticari ürün, öğütülmüş, elenmiş 
malzemeyi 760-1100 ° C'ye ısıtmak suretiyle üretilir. 
Perlit içerisindeki birleşik su, fırın içindeki yüksek 
sıcaklıkta gaza dönüştürülür ve hacim, orijinal hacminin 
4-20 katına genişler ve böylece hafif, yüksek gözenekli 
bir malzeme elde edilir [4].Genişlenmiş perlit, düşük 
kütle yoğunluğu ve bahçecilik ve tarım endüstrisi 
nedeniyle temel olarak yapı malzemeleri olarak 
kullanılır[5]. Perlit ayrıca beton veya harçta hafif agrega 
malzemesi olarak da kullanılır. Genişletilmiş formda 
perlit portland çimentosu veya alçı esaslı sıvalarda 
kullanıldığında ısı yalıtımı, yangına dayanıklılık ve 
istenen diğer özellikleri sunar[6]. 
  
Perlitin seramik endüstrisinde kullanımına dair literatür 
sınırlıdır. M.Tarhan ve ark. Yaptığı çalışmada perlitin  
duvar karosunda kullanımı incelenmiştir. Pegmatit 
yerine %6’ya kadar ilave edilmesinin mümkün olduğu 
belirtilmiştir [7]. 
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Bu çalışmada Perlit ilavesinin seramik sağlık gereçleri 
ürünleri üzerine olan etkisi incelenmiştir.  
 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Bu çalışmada kullanılan hammaddelerin hepsi 
kaleseramik seramik sağlık gereçlerinde kullanılan 
hammaddelerdir. Standart reçete olarak üretim reçetesi 
kabul edilmiştir. Standart reçetede kullanılan albit 
yerine % 3,5,10 oranında perlit bünyeye ilave edilmiştir 
İşletmede kullanılan vitrifiye üretim reçetesi standart 
kompozisyon olarak belirlenmiştir. Reçetede kullanılan 
hammaddelerden Kaolen 1 Kaolin Endüstriyel 
Mineraller San. ve Tic. A.S.-Bulgaristan, Kil 2 ve Kaolen 
2 hammaddesi Sibelco-Birleşik Krallık, Kil 1 
hammaddesi Matel Endüstriyel Hammaddeler A.Ş. 
Türkiye, Sodyum feldspat ve kuvars Kalemaden A.S-
Turkiye’den temin edilmiştir. Perlit hammaddesi Biga-
Çanakkale bölgesinden temine dilmiştir. Bütün 
hammaddeler 63 mikron altında alınmıştır ya da 
öğütülerek 63 mikronun altına düşürülerek 
kullanılmıştır. 
Hazırlanan bütün vitrifiye çamur kompozisyonları 
benzer fiziksel özelliklerde hazırlanmıştır. Çamurların 
katı konsantrasyonları kütlece %72 olarak belirlenmiştir. 
Vitrifiye çamurları piknometre ile yoğunlukları ölçülerek 

1795-1800 g/l aralığına getirilmiştir. Hazırlanan 
çamurların reolojik değerleri Gallenkamp viskozimetresi 
ile ölçülmüştür. Çamur viskoziteleri 320–330o (Vo) 
300–310o 1. Dakika viskoziteleri (V1) ve 241-253o 6. 
Dakika viskoziteleri (V6) olacak şekilde ayarlanmıştır. 
Hazırlanan çamurlar 1 gün dinlendirildikten sonra 190 × 
25 × 15 mm döküm boşluğuna sahip alçı kalıplarda 
şekillendirilmiştir. Numuneler oda sıcaklığında 24 saat 
bekletildikten sonra 110°C’lik etüvde 1 gün boyunca 
kurutulmuşlardır. Numune pişirimleri Kaleseramik 
Seramik Sağlık gereçleri Fabrikasında bulunan tünel 
fırında maksimum sıcaklık 1220°C’de 14 saat(soğuk-
soğuk) pişirilmişlerdir. 
Numunelerin fiziksel özellikleri TS EN 997 standardı 
göz önüne alınarak ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Test 
sonuçları 5 ölçümün ortalama değerleri alınarak 
yapılmış ve standart sapma ±1.5% olacak şekilde 
değerlendirilmiştir.  
Numunelerin su emme değerleri TS EN 997 
standardına göre yapılmıştır. 
Hammaddelerin kimyasal analizleri X- ışını floresans 
spektometresi (PanalyticalAxios) XRF, kullanılarak 
belirlenmiştir. Kuru ve pişmiş eğilme mukavemeti 3 
noktalı eğme testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.   
Bünye hammaddelerine ait kimyasal analiz sonuçları 
çizelge1’de belirtilmiştir.  

 

Çizelge 1.  Bünye kompozisyonlarında kullanılan hammaddelerin kimyasal analiz sonuçları 

 LOI SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O 

Kil 1 9.24 56.53 27.09 2.24 1.26 0.38 0.68 0.1 2.34 

Kil 2 9.84 59.49 25.82 1.2 0.95 0.25 0.39 0.34 1.59 

Kil 3  10.03 57.68 26.98 0.94 1.42 0.12 0.34 0.29 2.06 

Kaolin 1 11.94 51.38 34.15 0.95 0.36 0.15 0.16 0.09 0.73 

Kaolin 2 11.3 48.83 35.56 0.89 0.14 0.05 0.35 0.03 2.71 

Kuvars 0.21 98.15 1.09 0.03 0.02 0 0.05 0.34 0.12 

Na-Feldispar 0.32 72.32 16.8 0.05 0.36 0.67 0.26 8.95 0.27 

Perlit 2.7 72.51 13.76 1.28 0.33 1.04 0.38 2.28 5.37 

3. Bünye Geliştirme Çalışmaları 
 
Standart seramik sağlık gereçleri kompozisyonuna %3, 
5, 10 oranında perlit ilave edilmiştir.  Perlit ilavesi 
reçetede kullanılan Na-feldispat yerine belirtilen 
oranlarda yer değiştirilmesi suretiyle yapılmıştır.  

Standart kompozisyon Standart VC ve perlit ilaveli 
numuneler ise P3, P5, P10 olarak belirtilmiştir ve 
Çizelge 2. ‘de gösterilmiştir. 

 

 

Çizelge 2. Hazırlanan kompozisyonlara ait kimyasal analiz sonuçları

Kompozisyonlar LOI SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O 

Standart VC 5.65 67.95 20.74 0.81 0.55 0.31 0.31 2.55 1.07 

P3 5.68 67.96 20.70 0.82 0.55 0.31 0.31 2.48 1.12 

P5 5.73 67.96 20.64 0.84 0.546 0.32 0.31 2.35 1.22 

P10 5.77 67.96 20.58 0.87 0.545 0.32 0.32 2.22 1.33 
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4. Bulgular ve Tartışma  
 
4.1. Bünye çamurlarının teknik özellikleri 
 

Perlit hammaddesinde toplam %7,65 alkali miktarının 
%5,37’si K2O oluşturmaktadır. Standart bünye 

kompozisyonda bulunan sodyum feldispat yerine perlit 
hammaddesinin girilmesiyle toplam alkali oranı hemen 
hemen sabit kalmasına rağmen Na2O oranı azalırken 
K2O oranı artmıştır. Diğer oksit oranları hemen hemen 
aynı miktarda kalmıştır.  

 
Çizelge 3. Geliştirilen reçetelere ait teknolojik veriler 

    Standart VC P3 P5 P10 

Çamur Yoğunluğu g/L 1795 1794 1794 1796 

Viskozite Gallenkamp G° 320 324 325 326 

1. dak. Viskozite Gallenkamp G° 293 295 300 301 

6. dak Viskozite Gallenkamp G° 250 250 255 251 

Na-Silikat % 0.35 0.36 0.38 0.4 

Kuru Küçülme % 2.35 2.55 2.5 2.67 

Pişme Küçülmesi % 10.34 11.15 11.55 11.42 

Kuru mukavemet kg/cm² 27.8 29.4 29 29.4 

Pişme Mukavemeti kg/cm³ 600.8 660.9 671.9 711.3 

Su emme % 0.02 0.01 0 0.01 

Çizelge 3’de hazırlanan reçetelere ait teknolojik veriler 
vardır. Hazırlanan çamurların hepsi 1794-1796 g/L 
yoğunlukta ayarlanmışlardır. 1. Ve 6. Dakika 
viskoziteleri benzer değerlerdedir. Bu değerlerde 
ayarlanabilmesi döküm özelliklerinin benzer olması 
içindir. Viskozite değerleri ayarlanırken sodyum silikat 
kullanılmıştır. Perlit miktarı arttıkça kullanılan sodyum 
silikat miktarı da artmıştır. Kullanılan miktar işletme 
üretim standartları içindedir. Hazırlanan numunelerdeki 
kuru küçülme ve pişme küçülme miktarı perlit 
kullanımının artmasıyla artmaktadır. Pişme küçülme 
miktarının artması perlit hammaddesinin amorf yapıda 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sayede 
sinterlemeyi hızlandırmaktadır. Sinterlemenin 
hızlanması hem süre hem de sıcaklık düşümü 
açısından da değerlendirilebilir.  Artan pişme küçülme 
değeri kompozisyon revizyonlarıyla ayarlanabilecek 
büyüklüktedir. Toplam pişme küçülmesi %10,34’den 
%11,42’ye yükselmiştir. Pişme ve kuru mukavemet 
değerleri standart reçeteye göre yükselmiştir.  Özellikle 
pişme mukavemeti değerinde gözle görülür bir artış 
olmuştur. 110 kg/cm

2
 ‘lik bir mukavemet artışı 

gerçekleşmiştir. Mukavemet artışı temelde yoğunluğun 
artmasıyla, kristal faz miktarı ve kristal büyüklükleri ile 
artmaktadır. Perlit ilavesinin artmasıyla çözünen kuvars 
miktarı artmış olabilir bu sayede kristal faz oluşumu ve 
büyümesini etkilemiş olabilir. Su emme değerleri 
birbirlerine yakın olmakla birlikte kapalı por miktarında 

perlit miktarının artmasıyla azaldığı düşünülmektedir. 
Bu sonuca göre yoğunluğun artmasına, dolayısıyla 
mukavemetin yükselme sebebi olarak açıklanabilir. Su 
emme değerlerinin hepsi standart reçete ile benzer 
özelliktedir. Su emme değerinin sıfıra yakın olmasından 
dolayı süre sıcaklık ayarlamalarıyla %0,5’e 
yaklaştırılması hem enerji kazanımı hem de 
deformasyon noktasında ürün kalitesini etkileyecek 
parametreleri destekleyecektir. 
 

5. Genel Sonuçlar  
 
Perlit hammaddesi seramik sağlık gereçleri bünyesinde 
belirli bir orana kadar kullanılabilir. Pişme küçülmesi 
değerinin yüksek çıkması reçete ve fırın rejimi 
revizyonları ile arlanması durumunda %10 perlit 
ilavesinden daha fazla kullanımına olanak sağlayabilir. 
Bu açıdan daha yüksek oranlarda kullanımı da 
araştırılmalıdır. Perlit ilavesi ile birlikte mukavemet 
değerinde gözle görülür bir artış sağlanmıştır. Reolojik 
değerler değişmemiştir ve döküm özelliklerini 
etkilemeyeceği öngörülmektedir. Perlit hammaddesinin 
katma değerli bir ürün olan seramik sağlık gereçleri 
bünyesinde kullanılması belirli bir orana kadar mümkün 
olduğu bu çalışmada belirlenmiştir. 
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Abstract 

Engobes can be described as a coating layer which is a 
partially glassy composition usually applied on the 
ceramic tile body and covers the color of the ceramic 
body with its opacity feature. Common opacifiers that 
are used in engobe compositions are zircon and zircon 
based frits. The objective of the present work is the use 
of titanium-based frit in substitution of zircon as the 
main component for producing white opacity in floor tile 
engobe compositions. In the study, mainly zircon and 
zircon based frit were replaced in the standard engobe 
by titanium based frit in mass fractions of 3%, 5%, 8% 
and 10%. The color values (L, a, b) and the thermal 
expansion coefficient of the engobes were determined 
by spectrophotometry and dilatometer. The 
microstructure of the engobes was investigated by 
scanning electron microscopy (SEM). The results 
showed that it was possible to reduce zircon content in 
floor tile engobe composition by optimum adjustment of 
engobe composition with using titanium frit. The 
engobe compositions containing titanium frit cause 
yellow opacity. The results of microscopy revealed that 
opacity was caused by tiny titanite crystals. 

Keywords: Titanium frit, zircon, engobe, ceramic, floor 

tile 

1. Introduction 
 
Engobe which is an intermediate layer applied to cover 
the color and the texture of ceramic tile body reduce 
glaze defects such as pinholes and black stains. The 
most significant features of engobes are their high 
whiteness and opacity value which is necessary to 
cover the color of the body and to allow the sufficient 
glaze applications [1-3]. Engobes usually consist of 
solid (crystalline) and amorphous phases. The opacity 
of the engobe is mainly controlled by the opacity of the 
crystalline phase. The refractive index difference 
between the glassy matrix and the crystals determines 
the opacity. Higher refractive index difference means 
higher opacity of the engobe [4,5].  
 
The crystals can be formed during firing or can be 
added initially to the engobe compositions. In general, 
zirconium silicate or zircon is wide as an opacifier due 
to its high refractive index (1.94) in the ceramic tile 
industry. Furthermore, zirconium silicate does not 
dissolve in the glassy matrix during firing due to its high 
refractivity feature which contributes the opacity [6-9]. 
But, the fact that zircon prices are quite high and 

increasing gradually restrict their use in engobe 
formulations and led to new searches for alternative 
materials. Many studies reported that the use of 
alternative materials provides whiteness to the frits and 
ceramic glazes. Aparisi et al. studied on zircon-free 
floor tile glazes. In their study, the whiteness value of 
the new glaze could be obtained very close to the 
zirconia glaze. In the study, diopside (CaMgSi2O6) 
crystals caused the whitening phenomenon due to its 
high refractive index formed in the glaze during firing 
[10]. Pekkan et al. aimed to obtain opaque wall tile 
glazes without zirconium content. They formed 
wollastonite and diopside crystals in the glaze matrix 
and the crystallization of these phases provided the 
opacifying effect [11]. Additionally, titanium oxide has 
been used as a whitening agent in ceramic glazes for 
decades. Opacity was generated by the crystallization 
of TiO2 as titanite (sphene), anatase or rutile crystals. 
Some studies in the literature reported that TiO2-
opacified glazes were not suitable for ceramic tile 
production due to the yellowish opacity obtained [12-
15]. Teixeira et al. studied titania polymorphs as a 
whitening component instead of zirconia in opaque 
glaze compositions. In the study, they obtained white 
glazes in superior opacity without using zircon because 
of the formation of anatase, rutile, and titanite crystals 
in the glaze [12]. 
 
The purpose of this research is to develop satisfactory 
white new floor tile engobe composition by using 
titanium-based frit instead of zircon and to reduce the 
cost of the composition.  

 
2. Experimental Procedure 
 
Engobe formulations were developed in two different 
groups and are given in Table 1 and Table 2. Clay 1 
and Kaolin 1 were used in the first group of engobe 
compositions while Clay 2 and Kaolin 2 were used in 
the second group. Starting from the standard engobe 
composition (STD), titanium based frit was added to the 
composition and the amount of zircon was decreased 
gradually. In addition to this, titanium-based frit was 
used instead of the opaque frit in TD1-3, TD1-4, TD1-5 
engobes. Meanwhile, Clay 2 and Kaolin 2 were used in 
the second group of engobe compositions to increase 
the whiteness.  The color values (L*, a, b) of clays and 
kaolins are shown in Table 3. Titanium-based frit was 
supplied from Kalefrit Company/Turkey. The Seger 
formula of the frit is given in Table 4.  
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Table 1. STD and the first group of engobe compositions 
 

Raw materials  STD TD1-1 TD1-2 TD1-3 TD1-4 TD1-5 

Opaque frit 30 30 30 27 25 25 

Titanium-based frit - 3 5 8 10 12 

Clay 1 15 15 15 15 15 15 

Quartz 29 29 29 29 29 29 

Zircon  10 7 5 5 5 3 

Kaolin 1 12 12 12 12 12 12 

Whitener  4 4 4 4 4 4 

 
Table 2. STD and second group of engobe compositions 

 

Raw materials STD TD1-21 TD1-22 TD1-23 

Opaque frit 30 30 30 32 

Titanium-based frit - 5 5 5 

Clay 1 15 - - - 

Quartz 29 29 29 27 

Zircon 10 5 5 5 

Kaolin 1 12 - - - 

Whitener 4 4 4 4 

Clay 2 - 15 12 12 

Kaolin 2 - 12 15 15 

 
 

Table 3. Color (L, a, b) values of clays and kaolins 
 

 
Clay 1 Clay 2 Kaolin 1 Kaolin 2 

L* 81.80 84.39 92.97 95.84 

a          0.74 0.32 1.27 0.74 

b 15.84 11.13 5.70 2.82 

 
 

Table 4. Seger formula of titanium-based frit 

 

 Seger formula (mole) 

 Na2O+ K2O CaO+ MgO TiO2 Al2O3+ SiO2 B2O3  

Titanium-based frit 0.236 0.764 0.183 3.764 0.056  

 
Engobe compositions containing 70 wt.% solid and 1.0 
wt.% deflocculant were ground in porcelain jar mill for 
20 minutes. Some parts of the engobe suspensions 
were applied onto commercial green floor tiles with a 
glaze application apparatus (ragle) with 0.5 mm 
thickness. The engobed tiles were dried at 110ºC then 
fired in roller kiln under industrial conditions (1190ºC-  
35 min.) at Usak Seramik A.S. The rest of the engobe 
suspensions were dried at 110ºC and then granulated 
with a moisture content of 5.5%. The obtained engobe 
powders were pressed using a uniaxial press in a 50 x 
50 mm die at 320 kg/cm

2
 pressure and then dried at 

110°C. The samples were sintered at 1190°C for 35 

minutes in an industrial roller kiln in Usak Seramik A.S. 
factory. Pressed pellets were fired at the same firing 
conditions for water absorption measurements. 
Measurements were carried out according to the EN 
ISO 10545-3 Standard. The color values (L*, a, b) of all 
the fired engobe samples were measured by using a 
spectrophotometer (Minolta Konica). The thermal 
expansion coefficients of engobes were measured by a 
dilatometer (Netzch 402 PC). The crystalline phases in 
the fired engobe compositions were evaluated by using 
an X′ Pert Pro MPD diffractometer with Cu Kα radiation 
at 40 kV and 30 mA.  
 

 
3. Results and Discussion 
 
Physical properties of engobes are given in Table 5 and 
Table 6. The results showed that whiteness value (L) of 
the engobes decreases when titanium-based frit is 

used instead of zircon in engobe formulations. However 
refractive index of TiO2 (rutile:2.76 and anatase:2.52) is 
higher than other typical opacifiers (SnO2:2.04, 
Sb2O3:2.09 and ZrO2:2.17), the use of titanium-based 
frit in engobe compositions was not as effective on 
whiteness as zircon. Because zirconium has not been 
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replaced in same quantity with titanium in the 
compositions. Therefore, if titanium frit is used instead 
of zircon, the amount of titanium frit should be 
increased. In addition, titanium frit causes the yellow 
appearance of engobe. In engobe compositions, 
increasing the amount of titanium-based frit increases 
the b value which describes yellow-blue color. Higher b 
value means more yellow color. The color tone (blue to 
yellow) of titanium opacified glazes is explained by the 
crystal phases developed during firing. Blue to yellow 
color change corresponds to an increase in the 
rutile/anatase ratio. Also, titanite phase in the glaze 
explains the yellowish color [12,13, 15].  
 
When TD1-3 and TD1-4 engobe compositions 
compared to the TD1-2 engobe, it’s seen that titanium 
frit is more effective than opaque frit on whiteness value 
of the engobe. Whiteness value is increased by using 

titanium-based frit instead of the opaque frit in engobe 
composition. Similar to previous results, the 
replacement of opaque frit with titanium-based frit in 
these compositions also increased the yellowness of 
engobe color.  
 
Clay 2 and Kaolin 2 were used in the second group of 
engobe compositions to decrease the yellow 
appearance of engobes developed with titanium-based 
frit. As can be seen in Table 3, clay 2 and kaolin 2 are 
more white and less yellow than clay 1 and kaolin 1. 
When the color values of second group engobes are 
examined, yellow color (b value) of engobes could be 
reduced by using clay and kaolin which are more white. 
When the water absorption is analyzed, it is seen that 
the use of titanium-based frit decreases the water 
absorption value of engobe.  

 
 

Table 5. Physical properties of standard and first group engobe compositions 

 

  
STD TD1-1 TD1-2 TD1-3 TD1-4 TD1-5 

L 
 

90.36 89.55 88.32 88.82 88.92 87.85 

a 
 

-0.05 -0.31 -0.06 -0.80 -0.85 -0.97 

b 
 

5.25 6.70 7.18 8.32 8.59 8.53 

Su Emme (%) 

 

0.17 0.00 0.00 0.00 - - 

 
 

Table 6. Physical properties of standard and second group engobe compositions 

 

 
STD TD1-21 TD1-22 TD1-23 

L 89.74 89.85 90.56 90.12 

a -0.23 -0.80 -0.65 -0.68 

b 4.28 5.30 4.91 4.59 

Su Emme % 0.17 0.04 0.08 0.04 

The thermal expansion coefficient of engobes is one of 
the most important features that should be considered 
for deformation behavior of the tiles. Thermal 

expansion coefficients () of the frits and engobes are 
shown in Table 7. According to the results, the use of 
titanium-based frit in engobe compositions lowers the 

thermal expansion coefficient of engobes. Because 

titanium-based frit has very low  value which is given 
in Table 7. The thermal expansion coefficients of 
engobe and the body must be compatible with each 
other. Otherwise, cracking and deformation problems 
may occur in ceramic tiles [1,16]. 

 
Table 7. Thermal expansion coefficients of engobes. 

 
 Thermal expansion coefficient (α) 10

-7
 K

-1
 

 300
°
C 400

°
C 500

°
C 600

°
C 

Opaque frit 70.38 73.56 75.91 77.19 

Titanium-based frit 60.26 62.89 66.31 70.42 

STD 70.17 73.34 77.01 85.00 

TD1-21 69.81 72.67 76.01 83.45 

TD1-22 70.64 72.89 76.31 84.27 

TD1-23 68.23 71.21 74.22 81.14 
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The XRD patterns of the engobes are shown in Figure 
1. As a result of the XRD analysis, anorthite, quartz, 
and zircon phases were determined in engobe 
compositions. Titanite formation has been determined 
in newly developed engobe compositions different from 
the standard body. The formation of titanite crystals is 
directly related to the use of titanium-based frit in 

engobe compositions. Some studies reported that 
titanite system (CaO.SiO2.TiO2) in frit and glaze 
compositions generates opacity. Titanite crystals which 
are also known as sphene devitrify form the frit during 
firing [12,14,17,18].  

 

 
 

 
Figure 1. XRD patterns of the engobes, A: anorthite, T: titanite, Q: quartz, Z: zircon  

 
CONCLUSION 

 
In this work, titanium-based frit was used to develop 
floor tile engobe compositions instead of zircon and 
opaque frit. Due to its high refractive index, titanite 
crystals provide high opacity in engobe compositions. 
But the use of titanium causes the yellow appearance 
of engobe. Therefore, if titanium frit is used in engobe 
composition, whiter and less yellow clay and kaolin 
should be preferred in the design of engobe 
composition. As a result, titanium-based frit can be an 
alternative to expensive zircon. Thus, the cost of the 
floor tile engobe composition can be reduced.  
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Özet 
 
Bu çalışmada porselen karo bünye çamurunun reolojik 
özelliklerinin iyileştirilmesi ile bünyelerde kullanılan 
Ukrayna kil miktarının azaltılması amaçlanmıştır. Bu 
nedenle çalışmanın ilk kısmında, porselen karo bünye 
kompozisyonuna Ukrayna kili yerine kademeli olarak 
%1-6 arasında bentonit ilave edilmiş ve bentonit ilaveli 
bünye çamurlarının akış davranışları belirlenmiştir. 
Ayrıca bu bünyelerin kuru mukavemet değerleri 
ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre üretilebilirlik 
açısından porselen karo bünyelerinde kullanılabilecek 
en uygun bentonit oranı % 4 olarak belirlenmiştir. 
Yapılan çalışmalarda porselen karo bünyesine yapılan 
bentonit ilavesinin çamur reolojik özelliklerini olumsuz 
yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu problemi çözmek 
için, belirlenen porselen bünye kompozisyonuna farklı 
tür ve oranlarda elektrolit denemeleri yapılmıştır. Bünye 
çamurunun reolojik davranışları (yoğunluk, viskozite ve 
tiksotropi değerleri) ve bünyelerin fiziksel özellikleri 
(pişme küçülmesi, su emme %, renk değerleri ve kuru 
mukavemet değeri) belirlenmiştir. Sonuçlara göre % 4 
bentonit içeren porselen karo bünye çamurunun akış 
davranışı uygun tür ve miktarda elektrolit kullanımı ile 
iyileştirilmiştir. Böylece porselen karo bünye 
kompozisyonunda Ukrayna kili yerine bentonit kullanımı 
mümkün olmuş ve Ukrayna kil miktarı azaltılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Porselen kao, bentonit, elektrolit, 

viskozite, tiksotropi, reoloji 
 

Abstract 
 
In this study, it is aimed to reduce the amount 
of Ukrainian clay used in porcelain tile bodies via 
improving the rheological properties of the slip. For this 
purpose, at first 1% - 6 % bentonite was added to the 
porcelain tile body composition instead of Ukranian clay 
and rheological behaviour of the slips were determined. 
In addition to this dry strength of the bodies were 
measured. And it was concluded that 
the optimum bentonite ratio was 4 %. In the studies, 
addition of bentonite negatively affected the rheological 
properties of porcelain tile slips. In order to solve this 
problem, different types of electorlytes were used in 
different amounts in selected porcelain tile composition. 
Rheological behaviour of the slips (density, viscosity 
and thixotropy values) and physical properties of tile 
bodies (firig shrinakge, water absorption, color values 
and dry strength) were determined. According to the 

results, rheological property of porcelain tile slip 
containing 4 % of bentonite was improved by using an 
appropriate type of electrolyte. Thus, the amount of 
Ukrainian clay reduced and bentonites could be used 
instead of Ukrainian clay in porcelain tile bodies.  
 
Keywords: Porcelain tile, bentonite, electrolyte, 

viscosity, thixotropy, rheology 
 

1. Giriş 
 
Porselen seramik karolar, düşük poroziteye, düşük su 
emme oranına (<%0,5), yüksek mekanik özelliklere, 
yüksek don dayanımına ve kimyasal dayanım gibi 
mükemmel teknik özelliklere sahip sırlı veya sırsız 
olarak üretilen seramik malzemelerdir. Son yıllarda 
artan bu teknik özelliklerinden dolayı ve bunun yanında 
estetik özelliklerinin geliştirilmesiyle beraber dünya 
çapında porselen karo üretimi artmıştır [1-7]. Porselen 
karo bünyelerinde ana olarak kil, kaolen, feldispat ve 
kuvars hammaddeleri kullanılmaktadır. Killer presle 
şekillendirme işleminde kolaylık sağlamak ve ürünlere 
yeterli kuru mukavemeti kazandırmak amacıyla 
kullanılırken, feldispatlar ise ergitici olarak porselen 
bünyelere istenilen düşük porozite ve düşük su emmeli 
yapısını kazandırır [5,8,9]. Son yıllarda porselen 
karolar, üretim teknolojisindeki gelişmelerle birlikte 
60x120cm, 100x100cm, 120x120cm gibi büyük 
ebatlarda üretilmeye başlanmıştır. Porselen karo 
üretimlerinde ebatların büyük ve dikdörtgen ebatlara 
doğru kayması bu ürünlerin yüksek kuru mukavemet 
değerine sahip olmalarını gerektirmektedir. Seramik 
karo bünyelerinde killer yaş plastik özelliklerinden 
dolayı ürünlerin kuru mukavemeti üzerinde en etkili olan 
hammaddelerdir. Büyük ve dikdörtgen ebatlarda 
üretimleri yapılan porselen karo bünyelerinde de 
bundan dolayı plastik killerin kullanımı zorunlu hale 
getirmektedir. Bu nedenle Ukrayna killerinin yüksek 
plastiklik ve beyazlık özellikleri ile porselen bünyelerde 
kullanımı neredeyse zorunludur. Porselen karolar 
estetik görünümleri ile de öne çıkan ürünler olduğundan 
bünye beyazlık (L*) değeri oldukça önemlidir. Porselen 
karolar L*(beyazlık) değeri 70-80 arasında olanlar 
standart beyaz olarak adlandırılırken, L* değeri 80-90 
arasında olan porselen karolar süper beyaz olarak 
adlandırılmaktadır. Bu renk değerlerinin değiştiren en 
önemli unsur bünye kompozisyonunda kullanılan 
killerden gelen Fe2O3 ve TiO2 oranının değerleridir. Bu 
oran bünye içerisinde arttıkça bünyenin renk değerlerini 
düşürmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde de Fe2O3 
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ve TiO2 oranı oldukça düşük olan Ukrayna killerinin 
porselen karo bünyelerinde kullanılması önem 
kazanmaktadır [10-13].  
 
Pahalı ithal killerin yerine yerli ucuz killerin kullanımı 
bünye reçete maliyetlerini önemli oranda azaltacaktır. 
Bu hedef doğrultusunda bünye kompozisyonlarında 
kullanılabilecek hammaddelerden biri bentonitlerdir. 
Bentonitler seramik karo bünyelerinde kuru mukavemeti 
arttırmaya yönelik kullanılabilmektedir. Bünye 
kompozisyonlarında artan bentonit miktarı seramik 
karoların kuru mukavemetini belirgin şekilde 
arttırmaktadır. Bentonitlerin seramik sektöründe 
kullanımı bu açıdan büyük önem arzetmektedir. Buna 
yönelik yapılan çalışmaların literatürde örnekleri 
mevcuttur [14-18]. Ancak bentonitlerin çamur akış 
özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek çamur viskozite 
ve tiksotropisini arttırması daha düşük yoğunluklarda 
çalışılmasına neden olmaktadır. Bu da porselen karo 
bünyelerinde bentonit kullanımını kısıtlayan en önemli 
parametredir.  

 
Bu çalışmada porselen karo bünye kompozisyonunda 
bentonit kullanımı ile ortaya çıkan çamur reoloji 
problemlerine sodyum silikat, sodyum tripolifosfat ve 
modifiye edilmiş poliakrilat türü elektrolitlerin uygun 
oranlarda kullanılması ile çözüm getirmek, bu sayede 
çamur akış özelliklerini iyileştirmek ve porselen karo 
bünyelerinde bentonit kullanımını mümkün hale 
getirmek amaçlanmıştır. Bu sayede porselen karo 
bünyelerinde kullanılmakta olan Ukrayna kil miktarının 
azaltılması da çalışmanın bir diğer amacıdır.  
  

2. Materyal ve Yöntem 
 
2.1. Kullanılan Hammaddeler 

Porselen karo bünye reçete çalışmalarında kullanılan 
hammaddelere ait kimyasal analizler Çizelge 1’de, bu 
hammaddelerin fiziksel özellikleri Çizelge 2’de 
verilmiştir.  

 
Çizelge 1. Porselen bünye reçetelerinde kullanılan hammaddelerin kimyasal bileşimleri (%) 

 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O SiO2 

Kil A 21,04 1,79 1,06 0,45 0,88 1,00 2,86 63,62 

Kil B 24,21 1,21 1,12 0,4 0,81 0,73 4,57 61,94 

Kil C 19,67 1,20 0,95 0,28 0,80 1,05 2,70 66,32 

Albit A 19,16 0,64 0,78 0,36 0,73 10,18 0,4 67,25 
Albit B 21,28 0,45 0,33 0,40 0,37 9,85 1,2 65,56 

Ukrayna Kili 26,56 1,00 1,34 0,64 0,30 0,82 2,02 59,26 

Bentonit 11,43 1,40 0,19 1,70 1,52 3,85 0,82 72,03 

         

 

 
Çizelge 2. Porselen bünye reçetelerinde kullanılan hammaddelerin fiziksel özellikleri. 

 Pişme 
Küçülmesi (%) 

Kuru Mukavemet 
(kg/cm

2
) 

Yoğunluk 
(gr/cm

3
) 

Viskozite 
(sn) 

L* a* b* 

Kil A 4,54 28 1600 30 71,96 3,27 13,01 
Kil B 2,00 15 1475 35 87 2 13,46 
Kil C 2,45 - 1600 18 80,8 2,77 12,44 
Albit A 10,17 - 1700 20 67,54 2,5 11,46 
Albit B 9,57 - 1700 20 66,23 2,76 13,56 
Ukrayna Kili 8,97 46 1800 - 78,54 1,61 14,39 
Bentonit 3,63 32 1300 - 79,89 -0,29 10,26 

 
2.2. Yöntem ve Metodlar 

Çalışmanın ilk kısmında, porselen bünye reçete 
geliştirme çalışmalarında standart bünye reçetesinden 
yola çıkılarak Ukrayna kili reçeteden tamamen 
çıkarılmış ve yerine yerli killer ile %1-6 aralığında artan 
oranlarda bentonit ilavesi yapılmıştır. Hazırlanan bu ilk 
reçetelerin çamur akış özellikleri incelenmiş, artan 
bentonit ilavesinin çamur akışı ve bünye kuru 
mukavemeti üzerine olan etkileri tespit edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre porselen bünye kompozisyonu 
için optimum bentonit oranı belirlenmiştir. Çalışmanın 
ikinci kısmında belirlenen kompozisyon üzerine 3 farklı 
tip elektrolit ile farklı oranlarda porselen bünye 
çamurları hazırlanarak akış özellikleri incelenmiştir.  
 
Bünye çalışmalarında yöntem olarak standart porselen 
karo üretim aşamaları izlenmiştir. Hammaddeler 
kompozisyon yüzdelerine göre sulu ortamda  
 
laboratuvar tipi bilyalı porselen değirmenlerde 45 µ 
üzeri elek bakiyesi % 2-2,5 olana kadar öğütülmüştür. 

Hazırlanan çamurların yoğunluk (g/lt.), viskozite (sn.) ve 
tiksotropi (sn.) ölçümleri yapılmıştır. Yapılan reçete ve 
elektrolit çalışmaları sonrasında çamur akış özellikleri 
standart çamur özelliklerine uygun olan kompozisyonlar 
belirlenmiştir. Bu bünyeler için hazırlanan çamurlar 

laboratuvar tipi etüvde 110C sıcaklıkta kurutulmuş ve 
öğütülüp % 5-6 oranında nemlendirilmiştir. Homojen 
nem dağılımının elde edilmesi için bir gün boyunca 
bekletilen toz granüller 400 kg/cm

2
 basınçta, 50x100 

mm boyutlarında preslenerek şekillendirilmiştir. 

Hazırlanan numuneler laboratuvar tipi etüvde 110C’de 
1 saat süre ile kurutulmuştur. Numune karoların 
pişirimleri Uşak Seramik Fabrikası endüstriyel rulolu 
pişirim fırınlarında göre 1205°C’de 52 dak. lık pişirim 
süresinde gerçekleştirilmiştir.   
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

Çalışmanın ilk aşamasında porselen karo bünyelerinde 
üretim standartlarına uygun şekilde bünye 
kompozisyonunda kullanılabilecek optimum bentonit 
oranının belirlenmesi için reçete çalışmaları yapılmıştır. 
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Bu doğrultuda standart bünye reçetesinden % 10 
oranında kullanılmakta olan Ukrayna kili tamamen 
çıkarılarak % 1-6 aralığında kademeli olarak bentonit 

ilavesi yapılmıştır. Standart porselen karo bünyesi ve 
bentonit ilavesi ile geliştirilen reçeteler Çizelge 3’te 
verilmiştir. 

Çizelge 3. Standart bünye ile farklı bentonit oranları ile geliştirilen porselen karo bünye reçeteleri  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geliştirilen reçetelerinin bünye çamurlarına ait 
yoğunluk, viskozite ve tiksotropi sonuçları ile kuru 
mukavemet değerleri Çizelge 4’te verilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara göre porselen karo bünye 
kompozisyonunda çamur akış özellikleri göz önünde 
bulundurularak ve ürün kuru mukavemet değeri üretim 
standartlarını koruyacak şekilde kullanılabilecek en 
uygun bentonit oranı % 4 (B4 reçetesi) olarak 
belirlenmiştir.  
Bentonitler başlıca montmorillonit mineralinden oluşan, 
su ile temasa geçince şişebilen, çamuru koyulaştıran, 
geniş bir yüzey alanı gösteren çeşitli renklerdeki kil 
yataklarına denir. Bünye içerisindeki artan bentonit 
oranı, bünye çamurunun reolojik özelliklerini su ile 
şişebilmesinden dolayı olumsuz etkilemekte, çamur 
viskozite ve tiksotropisini artırmaktadır. Bu da 
bentonitlerin seramik bünyelerinde kullanımını 
kısıtlamaktadır [14]. Larbi Hammadi (2018), yaptığı 
çalışmada seramik karo bünye çamurunda % 0-9 
aralığında artan bentonit kullanımının çamurun akma 
gerilmesi üzerine olan etkilerini incelemiştir. Sonuç 
olarak bentonit miktarının artmasıyla bünye çamurunda 
akmaya karşı direnç artışının olduğunu tespit etmiştir 
[15]. Basim Abu-Jdayil’in (2011), yapmış olduğu 
çalışmada farklı tip bentonitleri kullanarak seramik karo 
üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bununla birlikte bünye 
kompozisyonunda elektrolit oranını da artırarak seramik 
çamurun reolojisi üzerine de araştırma yapmıştır. Bu 
çalışmalar sonucunda % 6’dan fazla bentonit 
kullanımında akma problemleri gözlemlenmiş, görünür 
viskozitenin ve tiksotropinin de arttığı tespit edilmiştir 
[16]. 

Yapılan çalışmada porselen karo bünyesinde artan 
oranlarda bentonit kullanımı Çizelge 4’te görüldüğü gibi 
bünye çamurunun viskozite ve tiksotropi değerini 
arttırmaktadır. Çamur viskozite ve tiksotropileri 
yoğunluk değerleri ile birlikte değerlendirildiğinde % 4 
bentonit ilavesi olan B4 kompozisyonunun yapılacak 
elektrolit çalışmaları ile üretim standart değerlerine 
yaklaştırılabileceği ön görülmüştür. Bunun yanı sıra 
bünyelerin kuru mukavemet değerleri incelendiğinde 
(Çizelge 4) yine B4 reçetesinin kuru mukavemetinin 
standart bünye değerine uygun olduğu görülmektedir. 
Bünye kompozisyonlarında artan bentonit miktarı 
seramik karoların kuru mukavemetini belirgin şekilde 
arttırmaktadır. Seramik ürünlerde bentonit kullanımı 
amacıyla yapılan çalışmalarda, Andreola ve ark (2008) 
İtalya’da bulunan 14 farklı bentonitten 6 tanesinin 
porselen stoneware reçetesinde kullanımının mümkün 
olabileceğini belirtmişlerdir. Bu 6 adet bentonitik kilin 
Ukrayna ve Almanya kaolenleri yerine bünye 
reçetelerinde maximum %2,3 oranında 
kullanılabileceğini ve bu oranlarda bentonitik kil 
ilavesinin bünye kuru mukavemet değerini arttırdığı, 
bazı reçetelerde beyazlık derecesinin standart bünyeye 
göre daha iyi beyazlık verdiğini tespit etmişlerdir [17]. T. 
Manfredini, G. C. Pellecani, P. Pozzi ‘nin (1991), 
yapmış oldukları çalışmada seramik bünyesindeki 
bentonit miktarını arttırarak %1,5-2,5 mukavemetteki 
etkilerini incelemişler ve bu çalışma sonucunda ham ve 
kuru mukavemet değerlerini arttırdığı, ısıl davranış 
özelliklerini değiştirmediği, sinterleme işlemlerini 
hızlandırdığı sonuçlarına varmışlardır [18].  

 
Çizelge 4. Porselen karo bünye çamurlarının reolojik davranışları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 STD B1 B2 B3 B4 B5 B6 

Ukrayna Kili 10 - - - - - - 
Kil A 20 20 20 20 20 20 20 
Kil B 25 25 25 25 25 25 25 
Albit A 22 22 22 22 22 22 22 
Albit B 10 10 10 10 10 10 10 
Kil C 13 22 21 20 19 18 17 
Bentonit - 1 2 3 4 5 6 
Sodyum Silikat 1 1 1 1 1 1 1 

 
Yoğunluk (gr/cm

3
) Viskozite (sn) Tiksotropi (sn) 

Kuru 
mukavemet 

(kg/cm
2
) 

Std 1660 37 96 21,9 

B1 1660 64 104 18,8 

B2 1660 62 110 19,2 

B3 1650 57 122 20,9 

B4 1650 53 130 22,3 

B5 1650 61 135 24,2 

B6 1650 70 143 24,8 
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Çalışmanın ikinci aşamasında B4 reçetesi üzerinde 3 
farklı tür elektrolit farklı oranlarda kullanılarak porselen 
bünye çamurları hazırlanmış ve reolojik davranışları 
incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan elektrolitler 
Produkt KV 3001 (sodyum tripolifosfat- STPP), Produkt 
KV 7019 (modifiye edilmiş poliakrilat) ve Produkt KV 
7023 (modifiye edilmiş poliakrilat) Euro Kimya Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. den temin dilmiştir. Kullanılan elektrolit 
türleri ile kullanım oranları sırasıyla Çizelge 5, Çizelge 6 
ve Çizelge 7’de verilmiştir. Kullanılan yeni elektrolitli 
reçetelerin kodları Produkt KV 3001 N1 kodu ile, 
Produkt KV 7019 F1 kodu ile ve Produkt KV 7023 P1 
kodu ile belirlenmiştir. 

 
Çizelge 5. Produkt KV 3001 ile hazırlanan B4 reçetesinin elektrolit oranları 

 
 
 

 
 

 
Çizelge 6. Produkt KV 7019 ile hazırlanan B4 reçetesinin elektrolit oranları 

 
 
 

 
 

 
Çizelge 7. Produkt KV 7023 ile hazırlanan B4 reçetesinin elektrolit oranları 

 
 
 
 
 
 
 
Farklı tip elektrolit ve farklı oranlarda yapılan elektrolit 
çalışmalarında elde edilen bünyelerin yoğunluk, 
viskozite ve tiksotropi değerleri Çizelge 8’de verilmiştir. 
Sonuçlar sadece % 1 oranında Na-silikatın kullanıldığı 
B4 kompozisyonu ile birlikte değerlendirildiğinde 
porselen bünyelerde Na-silikat ile birlikte yeni 
elektrolitlerin kullanılması ile çamur reolojik 
davranışlarının iyileştiği, viskozite ve tiksotropi 
değerlerinin düşürülebildiği tespit edilmiştir. Üç farklı 
elektrolit grubu içinde her gruptan en iyi değerler N3, F4 
ve P3 kodlu kompozisyonlarda elde edilmiştir. Standart 

çalışma şartlarına en uygun sonuç ise en iyi değerin 
elde edildiği modifiye edilmiş bir poliakrilat olan Produkt 
KV 7023 elektroliti ile elde edilmiştir. Poliakrilatler 
elektrolitlerdir ve tipik defloklant kurallarına göre 
defloklasyon hareketleri gösterirler; polimer anyon kil 
tanecikleri tarafından kolaylıkla adsorbe edilebilirler. 
Böylece zamanla dağıtıcı etki dağılımını garanti eder ve 
mükemmel stabillik salar. Akrilik defloklantlar 
geleneksel (Na-silikat, karbonat, NaOH, polifosfatlar) 
olanlardan daha iyidirler, fazla defloklasyona ve 
engelleyici katyonlara karşı daha az duyarlıdırlar [19]. 

 
Çizelge 8. Farklı elektrolitlerle geliştirilen bünye çamurlarına ait reolojik özellikler 

 Yoğunluk 
(gr/cm

3
) 

Viskozite 
(sn.) 

Tiksotropi 
(sn.) 

B4 1650 53 130 
N1 1630 60 100 
N2 1630 58 92 

N3 1630 49 87 

N4 1630 51 102 
N5 1630 54 104 
N6 1630 57 138 
F1 1630 78 98 
F2 1630 64 64 
F3 1630 49 53 

F4 1630 33 78 

F5 1630 37 90 
F6 1630 52 95 
P1 1630 52 135 
P2 1630 43 95 

P3 1630 27 40 

P4 1630 29 53 
P5 1630 32 67 
P6 1630 44 71 

 

 B4 N1 N2  N3 N4  N5  N6  

Sodyum Silikat 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Produkt Kv 3001 - 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 B4 F1 F2  F3 F4  F5  F6  

Sodyum Silikat 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Produkt Kv 7019 - 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 

 B4 P1 P2  P3 P4  P5  P6  

Sodyum Silikat 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Produkt Kv 7023 - 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 
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Bünye elektrolit çalışmalarında en iyi akış değerlerinin 
elde edildiği her grup kompozisyonu için (N3, F4 ve P3) 
ve de B4 kompozisyonu ile standart bünyeye ait fiziksel 
özellikler Çizelge 9’da verilmiştir. Bünyelerin fiziksel 
özellikleri standart bünye ile karşılaştırıldığında, 
geliştirilen bünyelerde Ukrayna kili kullanılmamasına 
rağmen oldukça iyi kuru mukavemet değerlerine sahip 
olduğu görülmektedir. Geliştirilen reçete 
kompozisyonlarına bağlı olarak bünyelerin su emme 

değeri standart bünyeye göre daha düşük ve pişme 
küçülmeleri de daha yüksek olarak elde edilmiştir. Bu 
da reçete kompozisyonunda yapılacak optimizasyonla 
standart bünyeye yakın su emme ve pişme küçülme 
değerlerinin elde edilebileceğini göstermektedir.  
Geliştirilen bünyelerin beyazlık değerleri (L*) ise 
Ukrayna kilinin tamamen reçetelerden çıkarılmasının 
sonucu olarak standart bünyeye göre daha düşük 
olarak elde edilmiştir.  

 
Çizelge 9. Farklı elektrolitlerle geliştirilen bünye çamurlarına ait fiziksel özellikler 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Genel Sonuçlar 
 
Bu çalışmada, porselen karo bünyelerine yapılan 
bentonit ilavesinin bünye çamuru üzerinde yaratacağı 
reoloji problemlerinin farklı tür elektrolitlerle 
iyileştirilmesi, ve bentonitin porselen bünyelerde 
kullanılabilirliğinin sağlanması ile porselen karo 
bünyelerinde kullanılan Ukrayna kil miktarının 
azaltılması üzerine çalışılmıştır. Sodyum silikat, 
sodyum tripolifosfat ve modifiye edilmiş poliakrilat türü 
elektrolitlerin farklı oranlarda kullanıldığı çalışma 
sonuçlarına göre çamur reolojisi üzerinde en etkin olan 
elektrolitin modifiye edilmiş poliakrilat türü olduğu 
belirlenmiştir. Bünye kompozisyonunda Na-silikat ile 

birlikte modifiye edilmiş bir poliakrilat türü olan Product 
Kv 7023 elektrolitinin kullanılması ile Ukrayna kilinin 
tamamen reçeteden çıkarıldığı, % 4 bentonit ilaveli 
porselen karo bünye çamurunun viskozite ve tiksotropi 
değerleri standart bünye çamur değerlerine uygun 
olarak elde edilmiştir. Bünye kuru mukavemet değeri de 
üretim standartlarına uygundur. Sonuç olarak porselen 
karo bünyelerinde poliakrilat türü elektrolitlerin 
kullanılması ile bünye kompozisyonlarında yeterli kuru 
mukavemeti sağlayacak oranlarda bentonitlerin 
kullanılması ve Ukrayna kil miktarının azaltılması 
ve/veya reçeteden tamamen çıkarılmasının mümkün 
olduğu sonucuna varılmıştır.  

Kaynaklar 
[1] Biffi, G, Porcelain stoneware - production manual and methods of use, Gruppo Editoriale Faenza Editrice 
S.p.A., Faenza, 1999. 
[2] Martin-Marquez, J; Ma. Rincon, J; Ma. and Romero, M., Effect of firing temperature on sintering of porcelain 
stoneware tiles. Ceramic International, 34, 1867−1873, 2008. 
[3] Sanchez, E; Orts, M.J; Garcia-Ten, K; Cantavella, V, Porcelain tile composition effect on phase formation and 
end product, Am. Ceram. Soc. Bull. 80 (6), 43-49, 2001. 
[4] Tarhan B; Tarhan M; Aydın T, Reusing sanitaryware waste products in glazed porcelain tile production, 
Ceramics International, 43, 3107-3112, 2017. 
[5] Tarhan, M, Porselen karo bünyelerinde sinterleme hızı-kompozisyon ilişkileri. Doktora Tezi, Anadolu 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 230, 2010. 
[6] Tarhan, M; Tarhan B, Afyon kilinin porselen karo bünyelerinde kullanımının araştırılması, Uluslararası 
Mühendislik ve Araştırma Dergisi, https://doi.org/10.29137/umagd.433307, 2019. 
[7] Zanelli, C; Baldi, G; Dondi, M; Ercolani, G; Guarini, G; Raimondo, M; Glass–ceramic frits for porcelain 
stoneware bodies: Effects on sintering, phase composition and technological properties.  Ceramic International,  
34, 455–465, 2008. 
[8] Carty, W.M; Senapati, U, Porcelain-raw materials, processing, phase evolution, and mechanical behaviour, J. 
Am. Ceram. Soc., 81(1), 3-20, 1998.  
[9] Villegas-Palacio, S; Dinger, D.R; PSD effects on firing properties of porcelains I-II, American Ceramic Society 
Bulletin, 75, n. 7, 71-83, 1996. 
[10] Bonnet J.P; Gaillard J.M, Ceramic Materials, Processes, Properties and Applications, Philippe Boch and 
Jean-Claude Niepce, ISTE Ltd., 96, 2007. 
[11] Cengiz Ö, Monoporoza (monoporosa) duvar karolarının pişirim koşullarının geliştirilmesi, Doktora Tezi, 
Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 165, 2011. 
[12] Rado P, An Introduction to the Technology of Pottery, Second edition, Pergamon Press, The Worecester 
Royal Porcelain Company Ltd., 99, 1969. 
[13] Worrall, W. E, Ceramic raw materials. Second edition. Pergamon Press, University of Leeds, Leeds,UK, 
1982. 
[14] DPT : 2421 . ÖİK: 480, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Madencilik Özel İhtisas 
Komisyonu Endüstriyel Hammaddeler Alt Komisyonu Diğer Endüstri Mineralleri Çalışma Grubu Raporu, Cilt – 2, 
Asbest, Bentonit, Fluorit, Diatomit, (Kizelgur) Kalsit, Kıymetli ve Yarı-Kıymetli Taşlar, Lityum, Titanyum Zirkonyum 
ve Hafniyum, 211 s. 1996. 

 STD B4 N3 F4 P3 

Kuru Mukavemet (kg/cm
2
) 22,7 24,4 26,7 25,4 24,8 

Pişme Küçülmesi (%) 6,39 6,82 6,41 6,94 6,71 
Su Emme (%) 0,68 0,13 0,018 0,21 0,24 
Renk değerleri  L 74,6 70,8 71 71,2 72 

a 3 3,2 3,2 3,2 3 
b 13,2 12 12,7 12,5 12,4 
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Özet 
Günlük hayatımızda geri dönüştürülebilirlik, hafiflik, 
kolay işlenebilirlik, dayanıklılık ve düşük maliyet gibi 
avantajları sayesinde birçok uygulama alanında 
termoplastikler yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Termoplastiklerin fiziksel ve mekanik özelliklerini daha 
fazla geliştirmek için çeşitli modifikasyon işlemleri 
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden, genellikle proses 
esnasında son ürünün özelliklerine uygun dolgu ve 
katkı maddeleri ile modifiye edilmektedir. Termoplastik 
malzemelerin kullanım sırasında istenilen performansı 
karşılaması ile yeni uygulama alanlarında 
kullanılabilirliklerini sağlanmaktadır. Termoplastiklerin 
işlenmesinde zincir uzatıcı kullanımı ile eriyik özellikleri 
geliştirilmektedir.  Bu çalışma kapsamında, eriyik 
harmanlama yöntemi kullanılarak hazırlanan 
termoplastiklerin fiziksel ve mekanik özelliklerine zincir 
uzatıcıların türünün etkisi incelenmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda, farklı zincir uzatıcıların 
termoplastiklerin mekanik, termal ve reolojik özellikleri 
olumlu yönde geliştirdiği görülmüştür. 
Anahtar kelimeler: zincir uzatıcı, termoplastik, 

poliester 

Abstract 
In our daily life, thermoplastics are widely used in many 
applications due to their advantages such as 
recyclability, lightness, easy processability, durability 
and low cost. Various modification procedures are 
applied to further improve the physical and mechanical 
properties of thermoplastics. These methods are 
generally modified with fillers and additives suitable for 
the properties of the final product during the process. 
Thermoplastic materials can be used in new application 
areas by meeting the desired performance during use. 
Melt properties are developed with the use of chain 
extenders in the processing of thermoplastics. In this 
study, the effect of the type of chain extenders on the 
physical and mechanical properties of the 
thermoplastics prepared by the melt blending method 
was investigated. As a result of the studies, it was seen 
that different chain extenders improved the mechanical,  
thermal and rheological properties of thermoplastics 
positively. 
Keywords: chain extender,  thermoplastic, polyester 

 

1.Giriş  
Son zamanlarda, termoplastikler geri dönüştürülebilirlik, 
hafiflik, kolay işlenebilirlik, dayanıklılık ve düşük maliyet 
gibi avantajları sayesinde otomotiv, elektronik, beyaz 
eşya gibi birçok alanda metallerin yerini almaya 
başlamıştır. Termoplastik polimerler, amorf ya da yarı-
kristallin yapıdaki malzemeler olup geniş bir uygulama 
alanına sahiptirler. Termoplastiklerin uygulama alanına 
yönelik malzeme seçimi ise,  kolay üretilebilirlik, düşük 
maliyet ve istenilen reolojik, mekanik ve termal 
özelliklerinin sağlaması doğrultusunda yapılmaktadır 
[1].  Bunun yanında, termoplastik polimerin moleküler 

yapısı ve molekül ağırlığı son ürünün özellikle mekanik 
performansını oldukça fazla etkilemektedir. Bu nedenle 
termoplastik polimerlerin özelliklerini daha çok 
geliştirmek ve yeni uygulama alanları kazandırmak 
adına farklı yöntemler kullanılmaktadır.  
Polimerlerin molekül ağırlığının artırılmasında sanayide 
genellikle katı hal polimerizasyonu (SSP)  ve zincir 
uzatma tekniği kullanılmaktadır. Sanayide 
kondenzasyon polimerlerinin molekül ağırlığı artırmak 
için uzun yıllardır katı hal polimerizasyon yöntemi 
kullanılmaktadır [1-4]. Termoplastiklerin son ürün 
özelliği molekül ağırlığı artırılarak geliştirilebilmektedir. 
Polimerlerin molekül ağırlığının artırılmasında katı hal 
polimerizasyon yöntemi kullanıldığında uzun zaman 
gerektiren bir proses olmasının yanında üretim 
maliyetini de arttırmaktadır.  Zincir uzatma yöntemi ise, 
ekonomik ve kolay uygulanabilir bir prosestir. Zincir 
uzatıcılar, eriyik harmanlama yöntemi ile 
termoplastiklerin işlenmesinde çok az miktarlarda 
kullanıldıklarında bile yüksek hızda tepkimeler sonucu 
polimerlerin molekül ağırlığını etkin bir şekilde 
artırmaktadır. Bu teknikte zincir uzatıcılar polimer 
zincirlerinin fonksiyonel uç grupları ile reaksiyona 
girerek molekül ağırlığı artırılmış polimer zincirlerini 
oluşturmaktadır.  
Sonuç olarak, termoplastiklerin molekül ağırlığını 
artırmada kullanılan SSP yöntemine kıyasla büyük 
ölçekli üretimler için son zamanlarda daha çok tercih 
edilir hale gelmiştir.  

2. Zincir Uzatıcılar  
Zincir uzatıcılar, iki veya daha fazla fonksiyonlu grupları 
olan düşük moleküler ağırlıklı kimyasallardır [4].  Bu 
kimyasallar polimerin işlenmesi esnasında çok az 
miktarlarda kullanıldıklarında bile yüksek hızda 
reaksiyonlar veren malzemelerdir [4].   Zincir uzatıcılar, 
son ürün performansını artırabilmektedir [4-5]. 
Termoplastik polimerlerin zincir uzatma 
reaksiyonlarında genellikle, dianhidritler, bis-
oksazolinler, diizosiyanatlar ve epoksi esaslı zincir 
uzatıcılar tercih edilmektedir [4-10].  Polimer işleme 
esnasında zincir uzatıcının fonksiyonel uç grupları ile 
polimerlerin fonksiyonel grupları arasında bir etkileşim 
gerçekleşir. Zincir uzatıcı türüne bağlı olarak çift vidalı 
ekstruzyon ve reaktif ekstruzyon kullanılarak zincir 
uzatma reaksiyonları gerçekleştirilmektedir [4-8]. 
 

2.1. Piromellitik dianhidrit   
Piromellitik dianhidrit  (PMDA), tetrafonksiyonel 
aromatik karboksilik dianhidrit yapısına sahip olan bir 
zincir uzatıcı çeşididir [4]. 
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Şekil 1. PMDA’nın kimyasal yapısı [3] 
 

Geri dönüştürülmüş ABS’nin (r-ABS) özelliklerinin 
iyileştirmesi amacıyla PMDA zincir uzatıcı olarak 
kullanılarak reaktif harmanlama ile geliştirilmeye 
çalışılmıştır. PMDA ile r-ABS’nin moleküler ağırlığı, 
darbe dayanımı, çekme dayanımı kayıp modül ve 
depolama modülünün geliştirdiği gösterilmiştir. Mekanik 
testlerden elde edilen sonuçlar da ağırlıkça %0.9 
PMDA içeren karışımın çentikli darbe dayanımı 15.9 
kJ/m2 olup zincir uzatıcı içermeyen r-ABS’den daha 
fazla darbe dayanımına sahip olduğu görülmüştür. 
PMDA/r-ABS karışımı r-ABS’den daha yüksek kayıp 
modül ve depolama modülü sergilemiştir [5]. 

2.2. Bis-Oksazolin  
Bis-oksazolin grubu zincir uzatıcılar, zincir uzatma 
reaksiyonunda polimerlerin fonsiyonel uç gruplarına 
karşı yüksek bir reaktivite veren kimyasallar olarak 
bilinmektedir [4].  
Zincir uzatma reaksiyonlarında genellikle 1,3-fenilen 
bisoksazolin ve 1,4-fenilen bisoksazolin zincir uzatıcıları 
tercih edilmektedir. Bu zincir uzatıcılar polimerin 
fonksiyonel uç grupları ile reaksiyona girerek eriyik akış 
indeksinin düşürür. 
Buccella ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 
zincir uzatıcı miktarının ticari Poliamid 6 üzerindeki 
etkileri reolojik ve termomekanik testlerle incelenmiştir. 
Çalışmada eriyik harmanlama yöntemi ile 
gerçekleştirilen zincir uzatma reaksiyonlarında 1,1′-
karbonil-bis kaprolaktam (CBC) ve 1,3-fenil-bis-2-
oksazolin (PBO) zincir uzatıcıları kullanılmıştır. CBC ve 
PBO ile modifiye edilmiş PA6’nın kristalinitesi ve erime 
sıcaklıklarını azalan zincir hareketliliği sebebiyle daha 
düşük olmasına neden olmuştur. Hazırlanan PA6 
örneklerinde zincir uzatıcı ilavesi PA6’nın 
kristalinitesinde düşme olduğu görülmüştür. CBC ve 
PBO eklenmesiyle PA6’nın artan molekül ağırlığı ile 
birlikte değişen sertlik değeri ile mekanik özellikler 
geliştirilmiştir. CBC/PBO zincir uzatıcılarının ilave 
edilmesiyle gerçekleşen zincir uzamalarına bağlı olarak 
artan viskozite değerleri ile birlikte yüksek ekstrüderde 
kalma süresi de artmıştır [6].  

2.3 Epoksi Zincir Uzatıcılar 
Epoksi zincir uzatıcılarda,  kimyasal yapıda yer alan 
epoksi gruplarının polimerlerin fonksiyonel uç 
gruplarına karşı oldukça reaktif özellik gösterdiği 
bilinmektedir [10].  
Wirasaputra ve arkadaşları tarafından yapılan 
çalışmada, polyamide 6 (PA6)  için zincir uzatıcı türü ve 
oranın etkisi incelenmiştir. Farklı oranlarda 
bis(glycidyloxy)fenilfosfit oksit (BGPPO) ve epoksi 
esaslı zincir uzatıcı ile modifiye edilerek molekül ağırlığı 
artırılmış PA6 ile saf PA6'nın mekanik özellikleri 
kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, molekül ağırlığı artırılmış 
PA6'nın daha yüksek çekme, eğilme ve çentikli izod 
darbe dayanımı sahip olduğu görülmüştür [8]. 
Khankrua ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, 
çift vidalı ekstrüder kullanılarak hazırlanan 
PLA/PA6(70/30) karışımlarına ağırlıkça %0.5 
polikarbodiimid (PCD) ve epoksi esaslı zincir uzatıcılar 
(ECE) olmak üzere iki farklı zincir uzatıcı ilave edilerek 
farklı işleme sıcaklığının (170-250⁰C) etkisi karışımların 
üzerindeki incelenmiştir.   Epoksi esaslı zincir uzatıcılar 

uzun dallanmış bir yapı sağlarken polikarbodiimid zincir 
uzatıcı uzun lineer bir yapı sağladığı için hazırlanan 
karışımların moleküler ağırlığı ve moleküler ağırlık 
dağılımında farklılıklar sağlamaktadırlar. Zincir uzatıcı 
türü yanı sıra reaktif harmanlama reaksiyon sıcaklığının 
artışı ile epoksi esaslı çok fonksiyonlu zincir uzatıcı ile 
modifiye edilmiş PLA’nın kopma anındaki % uzaması 
ve çekme dayanımı özelliklerini iyileştirdiği 
gözlemlenmiştir.  Zincir uzatıcı türü yanı sıra reaktif 
harmanlama reaksiyon sıcaklığının artışının etkisi 
incelenmiş ve artan işleme sıcaklığı ile birlikte epoksi 
esaslı çok fonksiyonlu zincir uzatıcı ile modifiye edilmiş 
PLA’nın darbe dayanımını iyileştirdiği gözlemlenmiştir 
[9].  

3. Sonuç 
Termoplastikler geniş bir alanda kullanılmakta olup 
farklı uygulama alanlarında kullanılabilirliğinin 
artırılması açısından modifikasyon işlemleri  alternatif 
yol olarak tercih edilebilir. Termoplastik polimere uygun 
bir zincir uzatıcı tercih edildiğinde artan zincir uzatıcı 
konsantrasyonu ile birlikte termoplastik polimerlerin 
mekanik özelliklerinde iyileşme olduğu gözlemlenmiştir.  
Sonuç olarak, farklı zincir uzatıcıların termoplastik 
polimerlerin mekanik özellikleri ile birlikte termal ve 
reolojik özelliklerinde olumlu yönde değişimlere neden 
olduğu görülmüştür.  
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Özet 
 
Yarı-iletkenler, radyasyon dedektörlerinde kullanılan en 
önemli malzemelerdir. Yüksek enerjili çok silikonlu 
radyasyon dedektörü katı, sıvı ve gaz numunelerinde 
alfa, beta ve gama radyasyonuna ait oluşan yükleri, 
enerjileri ve gözlenme zamanlarını hassasiyetle 
ölçerek, doz ve aktivite değerlerini belirleyebilen 
dedektördür. Dedektör sistemine yerleştirilen iyonize 
edici radyasyona cevap veren ince ve kalın şerit 
dedektörlerin radyoaktif bozunma, enerji oluşumu, 
enerji değerleri deneysel veriler olarak elde edildi. Çok 
silikonlu dedektörde, Am-241, Am-241: Pu-239: Cm-
241, kaynaklarının radyasyon miktarı saniyedeki sayım 
(cps) olarak ölçülerek radyoaktivitesi hesaplandı. 
Veriler, ROOT programında analiz edilerek grafikleri 
çizildi. 
 
Anahtar kelimeler: Yarı-iletken, Radyasyon, Silikon 

Dedektör, GEANT4, ROOT 

 
Abstract 
 
Semiconductors are the most important materials used 
in radiation detectors. High energy multi-silicon 
radiation detector is a detector that can accurately 
measure the loads, energies and observation times of 
alpha, beta and gamma radiation in solid, liquid and 
gas samples and determine the dose and activity 
values. Radioactive decay, energy generation and 
energy values of thin and thick strip detectors that 
respond to ionizing radiation placed in the detector 
system were obtained as experimental data. In the 
multi-silicon detector, the radioactivity of Am-241, Am-
241: Pu-239: Cm-241 was measured by counting the 
amount of radiation of the sources in counts per second 
(cps). Data were analyzed in ROOT program and 
plotted. 
 
Keywords: Semiconductor, Radiation, Silicon Detector, 

GEANT4, ROOT 

 
1. Giriş 
 
Silikonun elektriksel ve fiziksel özellikleri, 
mikroelektronik uygulamalar ve parçacık tespitinde 
kullanılır. Parçacık dedektörleri, nükleer ve yüksek 
enerji fiziği deneylerinde, mühendislik, tıp ve sağlık 
bilimlerinin birçok alanlarında kullanılır. 
 
Yeni nesil radyasyon dedektörlerini konvansiyonel 
radyasyon dedektörleri ile yer değiştirdiğimizde, 
nispeten düşük DC voltaj ile çalışma, manyetik alanla 
etkilenmeyen ve düşük maliyetli olmak üzere birçok 
avantajı bulunmaktadır [1]. Bu radyasyon dedektörlerin 

genel özellikleri; dedektörün duyarlılığı, dedektörün 
tepkisi, enerji çözünürlüğü, tepki fonkiyonu, tepki süresi, 
dedektör verimliliği ve ölü zamanın ölçülmesi şeklinde 
ifade edilir [2]. Yarı-iletkenler, alfa ölçümünde özellikle 
kullanılır. İyonizasyon çemberinde iyon çifti üretimi için 
25 eV - 30 eV gerekli iken, silikonda bir elektron-boşluk 
için 3,5eV ± 0,1eV gereklidir. Böylece, silikon 
dedektörler çözünürlüğün değerini arttırmayı sağlarlar 
hem de genellikle daha düşük arka plan sayım oranına 
sahiptirler [3].  
 
Amerisyum elementinin farklı radyoaktif izotopları 
vardır. En önemli izotopu, Am-241’ dir. Amerisyum, 
normal koşullar altında katı olan gümüş-beyaz kristal bir 
metaldir. 

241
Am, alfa ve gama ışınları yayar. Tıbbi tanı 

cihazları, sıvı yoğunluk ölçer, kalınlık ölçme cihazları, 
uçak yakıt göstergeleri ve gama radyasyonu kullanan 
herhangi mesafe algılama cihazlarında radyasyon 
kaynağı olarak kullanılır [4, 5]. Uranyum–238 bir nötron 
soğurduğunda, bu sonuç olarak Plütonyum-239’ a 
bozunan Uranyum–239 olur.  Uranyumun farklı 
izotopları; nötron absorpsiyonunun farklı 
kombinasyonları ve radyoaktif bozunma ile 
Plütonyumun farklı izotoplarını oluşturur. Normal 
koşullar altında katı gümüş-gri bir metal olan Plütonyum 
havayla temasa geçtiğinde sararır ve kimyasal olarak 
reaktiftir. En az 15 farklı izotopu vardır. En yaygın 
olanları 

238
Pu, 

239
Pu ve 

240
Pu’dır. Küriyum için, 

233
Cm ile 

252
Cm arasında yaklaşık 20 radyoizotop ve 7 nükleer 

izomer bilinir. En uzun yarı ömrü, 
247

Cm (15.6 milyon 
yıl) ve 

248
Cm (348.000 yıl)’ dır. Diğer uzun ömürlü 

izotoplar 
245

Cm (yarılanma ömrü 8500 yıl), 
250

Cm 
(8.300 yıl) ve 

246
Cm (4.760 yıl) 'dır. En sık kullanılan 

küriyum izotopları 
242

Cm ve 
244

Cm olup, sırasıyla 162.8 
gün ve 18.1 yıl yarı ömürlüdür [6]. 

241
Cm izotopunun 

yarılanma ömrü 32,8 gündür. Dışarıya α parçacığı 
yayar.  

 
2. Materyal Metot 
 
Yüksek hassasiyetli çok silikonlu radyasyon dedektörü; 
katı, sıvı ve gaz numunelerinde ölçüm yapılabilen ve 
aynı anda alfa (α), beta (β) ve gama (γ) radyasyonuna 
ait oluşan yükleri (q), enerjileri (E) ve gözlenme 
zamanlarını (t) hassasiyetle ölçebilen, doz ve aktivite 
değerlerini belirleyebilen bir sistemdir. Burada en 
önemli özellik; alfa (α), beta (β) ve gama (γ) 
parçacıklarının ayrımını yapabilen silikon mikro-şerit 
dedektörler kullanılmış olmasıdır.   
 
Şekil 1.’ de verilen yüksek hassasiyetli radyasyon 
dedektörünün ana ve fonksiyonel özellikleri; çok 
silikonlu radyasyon dedektörü, kalın (1500 µm) ve ince 
(300 µm) olmak üzere çift taraflı silikon  dedektörlerden 
ve beş ana bölümden oluşur. Radyasyon dedektör 
sisteminde; kozmik ışınların oluşturduğu arka plan 
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radyasyonu elimine etmek için plastik sintilatörlerden 
oluşan çakıştırmama sistemi, pnömatik sistem, şarj 
edilebilir pil tabanlı güç kaynağı sistemi, kablosuz veri 
iletim sistemi mevcuttur [7,8].   
 

 
 

Şekil 1.  Çok silikonlu radyasyon dedektörü (HIPRAD 
 
Dedektör sistemi, üç fonksiyonel bölüme sahiptir. 
Bunlar; dijital sayıları puls genliklerine dönüştüren 
analog dijitale dönüştürücü, her kanaldaki puls sayısını 
eklemek için kayıtları alan bir bellek, ekran veya veri 
çıktısı sağlayan bir giriş/çıkış bölümüdür. 
 
Ölçümlerde, kullanılan Amerisyum–241 (

241
Am), 

Plütonyum–239 (
239

Pu), Küriyum–241 (
241

Cm), 
kaynaklarının genel özellikleri ve kaynakların aktivitesi 
ile ilgili bilgiler Tablo 1. ' de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Kaynakların yarı-ömürleri ve aktivitesi 
 
Radyoizotoplar Yarılanma 

ömürleri 
Referans 
Tarihi 

Aktivitesi Oluşturd
ukları 
Parçacık 

241
Am 458 yıl 01.06.2012 5,220 kBq α 

241
Am-

239
Pu-

241
Cm 

Am241: 458 
yıl 
Pu239: 24000 
yıl 
Cm-241: 32,8 
gün 

01.06.2012 1,11 kBq α 

 

3. Araştırma Bulguları 
 
3.1. 

241
Am için fiziksel değerler 

Radyasyon Dedektöründe 12 bitlik dönüştürücüler 
kullanıldığından ADC kanal aralığı 0-4095 arasındadır. 
Cihazın elektronik sistemi 0-10 MeV enerji aralığına 
göre ayarlanmıştır. Toplam 4096 ADC kanal sayısı 0 
MeV’ den başlayarak 10 MeV’ e kadar devam eder. Bu 
sebeple ADC kanal enerji aralığıdır ve her kanalın 
enerjisi 2.44 MeV’ e karşılık gelmektedir. Dedektördeki 
silikonlar iki yüzeylidir. “K” olarak isimlendirilen yüzey 
silikon dedektörlerin iç kısmı, “S” ise silikon 
dedektörlerin dış kısmını ifade eder. Silikon 
dedektörlerde K (iç) ve S (dış) taraflarında yük 
dağılımları ayrı ayrı gözlemlendi. Dedektörlerin S 
yüzeylerinde gözlemlenen ADC kanallardaki sayım, 
şeritlerdeki sayım ve yük dağılımları K tarafına göre 
daha az olduğu gözlemlendi.  S tarafındaki bu farklılık 
hollerin mobilitesinin daha düşük olmasıyla açıklanabilir 
(Şekil 2). 
 

 

 
Şekil 2.  Vakum ortamında 

241
Am kaynağının 

dedektörün K ve S tarafında oluşturduğu düzeltilmiş 
yük dağılımı 

Bu deney vakum ortamında oda sıcaklığında 5.22 kBq 
aktiviteli 

241
Am kaynağı ile 45 dakika arka plan ölçümü, 

15 dakika kaynak ölçümü yapılmıştır. Şekil 2’de K ve S 
kenar için ADC kanala bağlı sayım grafikleri verildi. Bu 
grafikler düzeltilmiş yük dağılımlarını gösterir. Kaynağı 
dedektöre koymadan önce arka plan ölçümü yapıldı. 
Şekil 2’ de düzeltilmiş yük dağılımında gerçek 
verilerden arka plan verileri çıkarılarak elde edilen yük 
dağılımlarıdır. 

 

 

Şekil 3.  Vakum ortamında 
241

Am kaynağının K ve S 
Kenarı Kanalların Doluluk Oranı 

 
Şekil 3’ de şerit sayısına bağlı yük dağılımı grafiklerinde 
K kenarda 100 ile 200 arasındaki kanallarda yük 
dağılımı 2700 sayıma kadar çıktı ve kanalların doluluk 
oranı tüm kanallar içinde bu kanallarda en yüksek 
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değerdedir. Burada kaynak ortadaki stripe doğru 
yönelmiştir. S kenarında son kanallarda doluluk oranı 
diğer kanallara göre yüksektir. K ve S kenarındaki 
kanallarının doluluk oranları arasındaki farklılık;  
kaynağın dedektörün iç kısmına yani K kenarına yakın 
yerleştirilmiş olması, 

241
Am’den bozunan alfa 

parçacığının menzilinin kısa olması ve dedektörün S 
kenarına ulaşamamasından kaynaklandığını 
söyleyebiliriz. Dedektörde silikon stripler pn yapıdadır. 
S kenarı “p tipi” taşıyıcı, K kenarı “n tipi” taşıyıcıdır. 
Serbest hale geçmiş elektron yönünden zengin, “n tipi” 

yarı iletken olan K kenarında daha yoğun yük 
dağılımlarının olması olasıdır. Boşluk yönünden zengin 
“p tipi” taşıyıcı S kenarında yük dağılımları daha az 
gözlemlenir. 
 
 

 

Şekil 4.  
241

Am’ in yüksek vakum ortamında alfa 
spektrumu (K Kenar) 

Yüksek vakumda Şekil 4’ de; 0-1600 kanalları arasında 
maksimum pik değerleri 13500 ve 15000 civarındadır. 
Vakum ortamında sayım maksimum yüksekliğe çıkar. 
241

Am bozunumun çoğunu  %84.4 5.476 MeV, %13.6 
5.433 ve 5.378 MeV’lik α’lar oluşturmaktadır. Hava 
ortamında α’ların menzili kısa olduğu için tek pik olarak 
gözükmektedir. 

241
Am’in vakum ortamında bozunumu 

ile 3 farklı α enerjisinin piki daha net gözükmektedir. 
Pikin maksimum noktasının y konumundaki değeri 
yaklaşık 13000,  Pikin maksimum noktasının x 
konumundaki değeri 439.8 ve standart sapması olan σ 
değeri 356 bulunmuştur. Buradan yarı maksimum tam 
genişliği 

6.83635635,22ln22  xFWHM    

olarak hesaplanır. Spektrumda oluşan toplam alan 
5.42x10

5 
değerindedir. Bu değer 15 dakikalık ölçümün 

sonunda 0.6 kBq’ e karşılık gelmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

3.2. 
241

Am-
239

Pu-
241

Cm için fiziksel değerler 

 

 

Şekil 5.  Vakum ortamında 
241

Am-
239

Pu-
241

Cm 
kaynağının dedektörün K ve S tarafında oluşturduğu 

düzeltilmemiş yük dağılımı 
 

Şekil 5’de vakum ortamında deney yapılmış ve 
oluşturulan grafiklerde 

241
Am-

239
Pu-

241
Cm izotoplarının 

karışımı olan maddenin kanal sayısına bağlı sayım 
bilgisi verilmektedir. K kenarı yük dağılımı 3500’ lere 
kadar çıkarken S kenarındaki yük dağılımı 58000’ e 
kadar ulaşdı. K kenarındaki kanal sayısı 2000’ e kadar 
çıkarken S kenarındaki kanal sayısı 500 lere kadar 
ulaşdı. Bu durum, K kenarındaki kanalların daha fazla 
kullanıldığını fakat sayımın daha düşük olduğunu 
göstermektedir. S kenarında da tam tersi daha az kanal 
sayısı ile daha fazla yük dağılımı gözlemlendi. 

241
Am-

239
Pu-

241
Cm kaynağı çift şeritli silikon dedektörümüzde 

vakum ortamında ölçüldü. Vakum ortamında radyoaktif 
parçacıklar, hava ortamında bulunan molekül ve 
atomlarla karşılaşmadıkları için daha rahat hareket eder 
bu sebeple vakum ortamındaki K ve S kenarındaki 
küme dağılımları yoğundur. 
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Şekil 6.  Vakum ortamında 

241
Am-

239
Pu-

241
Cm 

kaynağının K ve S Kenarı Kanalların Doluluk Oranı 
 
Şekil 6’ de şerit sayısına bağlı yük dağılımı grafiklerinde 
K kenarda 50 ile 225 arasındaki kanallarda yük dağılımı 
2800 sayıma kadar çıktı ve kanalların doluluk oranı tüm 
kanallar içinde bu kanallarda en yüksek değerdedir. 
Burada kaynak ortadaki stripe doğru yönelmiştir. S 
kenarında son kanallarda doluluk oranı diğer kanallara 
göre yüksektir. 

 

Şekil 7.  
241

Am-
239

Pu-
241

Cm’ in vakum ortamında alfa 
spektrumu 

 

Şekil 7’ de 
241

Am-
239

Pu-
241

Cm mix-alfa kaynağı 
kullanılarak elde edilen alfa spektrumu verildi. ADC 
kanalda oluşan enerjilerinin ortalaması grafiğin 

gaussian pikinin tepe noktasını verir ve bu değer 
yaklaşık 583 değerindedir.  Spektrumda oluşan toplam 
alan 2.761x10

5 
değerindedir. Bu değer 15 dakikalık 

ölçümün sonunda 0.3 kBq’e karşılık gelmektedir. 

4. Sonuç ve Tartışma 
 

Deneysel analiz çalışmalarında, dedektörün K ve S 
kenarında yük dağılımları, kanal sayısına bağlı 
sayımları hesaplandı. Dedektör sistemine yerleştirilen 
iyonize edici radyasyona cevap veren ince ve kalın şerit 
dedektörlerin radyoaktif bozunma, enerji oluşumu, 
enerji değerleri, enerji kaybı analiz edildi.  
 
Radyasyon dedektöründe 12 bitlik dönüştürücüler 
kullanıldığından ADC kanal aralığı 0-4095 arasındadır. 
Cihazın elektronik sistemi 0-10 MeV enerji aralığına 
göre ayarlanmıştır. Toplam 4096 ADC kanal sayısı 0 
MeV’ den başlayarak 10 MeV’ e kadar devam eder. Bu 
sebeple ADC Kanal enerji aralığıdır. Dedektördeki 
silikonlar iki yüzeylidir. “K” olarak isimlendirilen yüzey 
silikon dedektörlerin iç kısmı, “S” ise silikon 

dedektörlerin dış kısmını ifade eder. Silikon 
dedektörlerdeki K (iç) ve S (dış) taraflarında yük 
dağılımları ayrı ayrı analiz edildi. Dedektörlerin S 
yüzeylerinde gözlemlenen ADC kanallardaki sayım, 
şeritlerdeki sayım ve yük dağılımları K tarafına göre 
daha az olduğu görüldü.  S tarafındaki bu farklılık 
hollerin mobilitesinin daha düşük olmasıyla açıklanır. 
Ayrıca dedektörde uygulanan yöntemden biri 
dedektörün ölü zamanı sıfıra yaklaştırılmıştır. İlk 
durumda dedektörler K iç tarafta ters potansiyel 
ışımaları beklemektedir. Aynı zamanda S tarafında ters 
bias voltajı yoktur. Işıma K tarafına vurduğunda, 
yüklerden dolayı sinyal oluştuğunda belli bir süre içinde 
alınıp işlenmesi yapılırken K tarafın ters bias voltajı 
kesilip S tarafı ters bias voltajı alınır. Eğer K nın ölü 
zaman süresi içinde S yüzeyine herhangi ışıma 
alınmazsa tekrardan K yüzeyi bias voltajı alınıp S 
yüzeyi devre dışı bırakılır. Böylece, dedektörün 
toplamdaki ölü zamanı sıfıra yakın duruma gelir. Bu 
ideal olarak düşük aktiviteli radyasyon ölçümlerinde 
daha etkili olmaktadır. 
Kullandığımız radyonüklidlerden gelen parçacıklar, 
silikon şerit dedektörlerde iyonizasyon ve uyarılma ile 
enerjilerini kaybederler. Alfa parçacığı, kısa mesafede 
enerjisini harcar ve madde içinden geçerken enerji 
kaybıyla (bethe-block) karakterize edilir. Alfa-sayım 
oranı ölçülmesi; geometri, kaynak çapı, havada ve 
dedektör penceresindeki absorbsiyon, rastlantısal kayıp 
ve parçacıkların geri dağılımı gibi çeşitli özelliklere 
bağlıdır. Alfa sayıcıları, düşük arka-plana ve yüksek 
verimliliğe sahiptir. Dedektörde ölçülen 

241
Am kaynağı 

ile alfa spektrumu oluşturuldu. Yarı-iletken dedektörde, 
elektron-hole çifti oluşturulurken daha az enerji                     

( eV1.05.3  ) gereklidir. Bu yüzden, 
241

Am kaynağı 

ile alfa spektrumu oluşturulurken alınan arka plan daha 
düşüktür.

241
Am kaynağının aktivitesi, 5,220 kBq’dir ve 

alfa parçacığı yayar. Kullandığımız dedektörün 
hassasiyeti yüksektir. Silikon dedektöre en yakın 
noktaya, kaynak değdirilmeden yerleştirilir. Alfaların 
menzili kısa olduğu için, dedektörün çözünürlüğü ve 
alfa sayım sayısı fazla olacaktır. Dedektörde bulunan 
ince silikonlarda alfa parçacığı enerjilerini kaybetmez. 
241

Am’ in yük dağılımı grafiklerinde, vakumda, 
maksimum pik değerleri 16000 sayıma, 

241
Am-

239
Pu-

241
Cm’ in yük dağılımı grafiklerinde, vakumda, 8200 

sayıma kadar çıkmaktadır [9]. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, St-37 kalite çelik üzerine 
elektrodepolama yöntemi kullanılarak Ni-Cr alaşımı 
biriktirilmiştir. Çalışmada kaplama yapılmadan önce 
elektrolit sıvı farklı sürelerde (0, 5, 15, 30 dk.) 
ultrasonik karıştırmaya tabi tutulmuştur. Tüm 
banyoların kaplama yapılmadan önce dönüşümlü 
voltametri tekniği ile elektrokimyasal özellikleri 
incelenmiştir. Elde edilen kaplamaların %3,5 NaCl 
çözeltisi içerisindeki korozyon davranışları 
incelenmiştir. Ayrıca yüzey pürüzlülük ve mikrosertlik 
ölçümleri yapılmıştır. Tüm numuneler içerisinde en iyi 
korozyon direncini ve sertlik değerini ultrasonik 
karıştırmaya tabi tutulmayan numune vermiştir. 
Yüzey pürüzlülüğü bakımından en iyi sonuç ise 5 dk. 
Ultrasonik karıştırmaya tabi tutulan numunede elde 
edilmiştir. Sonuç olarak, Ni-Cr alaşımı için kaplama 
yapılmadan önce elektrolit sıvının ultrasonik olarak 5 
dakikadan fazla süre karıştırılmasının korozyon ve 
mikro sertlik açısından kaplama özelliklerinin 
iyileştirmediğinin aksine daha kötü sonuçlar verdiği 
görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Elektrodepolama, Ni-Cr alaşım, 

Ultrasonik karıştırma, Korozyon 

 
Abstract 
 
In this study, Ni-Cr alloy was deposited on St-37 
quality steel by using electrodeposition method. 
Before coating, the electrolyte liquid was subjected to 
ultrasonic agitation at different times (0, 5, 15, 30 
min). All baths were examined by cyclic voltammetry 
and electrochemical properties before coating. 
Corrosion behaviors of the obtained coatings in 3.5% 
NaCl solution were investigated. Surface roughness 
and microhardness measurements were also made. 
 It gave the best corrosion resistance and hardness 

value of all samples under ultrasonic agitation. The 

best result in terms of surface roughness was 
obtained in the sample subjected to ultrasonic mixing 
for 5 minutes. As a result, it was observed that the 
mixing of electrolyte liquid for more than 5 minutes 
before the coating for Ni-Cr alloy was made worse 
than the coating properties did not improve in terms 
of corrosion and microhardness.  

.Key Words: Electrodeposition, Ni-Cr alloy, 

Ultrasonic agitation , Corrosion 

 
1. Giriş 
 
Gelişen teknoloji beraberinde malzemelerin de 
geliştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu amaçla 
malzemeleri alaşımlandırma olgusu ortaya çıkmıştır. 

Ancak, tüm malzemenin alaşımlandırılması maliyet 
arttıracağı için malzemelerin dışarıyla ilişkili olan 
yüzeylerini korunmasının daha pratik ve ekonomik bir 
yaklaşım sunar. Malzemelerin kaplanarak dış 
etmenlerden korunması ve istenilen özelliklerin 
kazandırılması oldukça yaygın kullanılan 
yöntemlerden birisidir. Kaplama yöntemlerinden birisi 
de malzemelerin elektrokimyasal depolama 
yöntemiyle kaplanmasıdır. Çeşitli kaplama yöntemleri 
içerisinde nispeten basitliği, karışık geometrilere 
sahip malzemelerin kaplanmasına imkan sağlaması, 
yüksek maliyetli vakum sistemlerine gerek 
duymaması, pek çok deney parametresinin kontrol 
edilebilir olması, birkaç nanometreden, mikron 
metreye kadar kaplama kalınlığı sunması, oda 
sıcaklığında depolama yapabilme imkanı sunması, 
düşük kurulum maliyeti gibi özellikleri ile öne çıkan 
elektrokimyasal depolama yöntemi diğer kaplama 
yöntemlerine göre öne çıkan özelliklere sahiptir. Bu 
yöntem ile elde edilen kaplamalar koruma, dekoratif, 
korozyon direnci, manyetik özellik, ısı direnci, aşınma 
direnci, yağlayıcılık, elektrik geçirgenliği ve mücevher 
kaplamalar gibi çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir 
[1]–[4].  

Elektrokimyasal depolama, bir altlık üzerine elektrolit 
içerisindeki metal iyonlarının elektrokimyasal 
indirgenmesi ile oluşturulan film biriktirme işlemidir. 
İndirgeme bir çözelti (elektrolit) içerisinde gerçekleşir. 
Elektrokimyasal depolama işlemi, kaplanacak nesne, 
elektrolit ve bir karşı elektrodu içeren bir sistemdir. 
Akımı mümkün kılmak için iki elektrodun harici bir 
güç kaynağına bağlanması gerekir. Kaplanacak 
nesne, güç kaynağının negatif ucuna bağlanır ve 
metal iyonları metal atomlara indirgenir ve bu da 
sonunda yüzeyde birikinti oluşturur [4]–[6].  

Sert krom kaplamalar malzemelerin yüzey 
pürüzlülüğünü ve aşınmasını azaltırken, korozyon 
dirençlerini arttırırlar. Bu üstün korozyon ve aşınma 
özelliklerinden dolayı, sert krom kaplamalar dekoratif, 
havacılık, otomotiv ve diğer birçok endüstride 
oldukça sık kullanılırlar. Ancak dört değerlikli Cr 
iyonlarının toksit oluşu ve insanların zararlı atıklara 
karşı artan duyarlılıkları nedeniyle birçok ülkede 
kullanımı ya yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır Son 
yıllarda yapılan çalışmalar bu kısıtlamalar nedeniyle 
çevreye zararı olmayan, kullanışlı ve düşük fiyatlı 
olan üç değerlikli Cr kaplamalar üzerine 
yoğunlaşmıştır. Ancak tek başına üç değerlikli krom 
kaplamaların sert krom kaplamalar gibi iyi korozyon 
ve aşınma özellikleri göstermedikleri bilinmektedir. 
Bu kaplamaların özellikleri demir ailesinden olan (Fe, 
Ni, Co vb.) metallerin ilavesi ile geliştirilebilir. Nikelin 
krom kaplamalara ilavesi ile oluşturulan alaşım 
kaplamalar; iyi korozyon ve yüksek oksidasyon 
dirençleri ve yüksek sıcaklığa dayanıklılıkları 
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bakımından tercih sebebi olmaktadırlar [7]–[9]. 
Etminanfar vd. (2012) yüksek korozyon direncine 
sahip kaplama elde etmek için ince nikel kaplamanın 
elektro-çökelmiş krom çatlakları ve mikro küresel 
kusurlarının sorunlarının üstesinden gelmek için basit 
bir yöntem geliştirmeyi amaçlamışlardır. Kaplamanın 
korozyon direncini arttırmak için farklı akım değerleri 
ve ajanlar kullanmışlardır. Ayrıca elektroliti mekanik 
olarak 250 rpm ile karıştırmışlardır [9]. Aghdam vd. 
(2015), zararlı olan Cr (IV) banyosu yerine, Cr(III) ve 
Ni (II) gibi az tehlikeli kaplamayla değiştirmeyi 
hedeflemişlerdir [10]. Huang ve ark. puls akım 
kullanarak çok katmanlı Cr-Ni kaplama yapmışlardır. 
Kaplama esnasında farklı parametrelerde değişiklik 
yapsalar dahi karıştırma hızı olarak 300 rpm 
kullanmışlardır. Daha sonra kaplamalara ısıl işlem 
uygulamışlardır [11]. Çalışmalardan görüldüğü 
üzere; Ni-Cr kaplamalarda banyo parametrelerinin 
değişimi, içerisine konulan additivlerin etkisi, kaplama 
esnasında karıştırılması gibi birçok konuya değinilmiş 
fakat kaplama yapılmadan önce banyonun ultrasonik 
karıştırılmasının kaplamanın korozif ve mekanik 
özelliklerine etkisi üzerine herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır.  Her ne kadar Ni-Cr alaşım 
kaplanması üzerine ultrasonik karıştırmanın etkisi 
incelenmemiş olsa dahi farklı metallerin 
biriktirilmesindeki etkisi bazı çalışmalarda 
incelenmiştir. Ünal ve Karahan (2018), Ni-B/hBN 
kompozit kaplamasının elde edilmesinden önce 
yapılan ultrasonik karıştırmanın kaplama korozyon 
davranışına etkisini incelemişlerdir. Kaplamadan 
önce 30 dakikalık karıştırma süreci ile hBN 
partiküllerinin düzgün dağılımı ve kompozit 
kaplamaların korozyon davranışı üzerinde dikkate 
değer bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ek 
olarak, ultrasonik karıştırma işlemi, tane boyutunda 
küçük bir artışa neden olmuş ve ayrıca, özellikle 
yüksek hBN banyo konsantrasyonuna sahip 
olanlarda daha kompakt ve pürüzsüz bir kaplama 
elde ettiklerini belirtmişlerdir [12]. Shahri vd. (2013), 
yaptıkları çalışmada saf Co ve farklı oranlarda BN 
tozu ekledikleri kaplamalar elde etmişlerdir. Kaplama 
elde edilmeden önce 30 dakika süreyle ultrasonik 
karıştırma yapmışlardır. Partiküllerin süspansiyon 
içinde tutmada faydalı olduğunu belirtmişlerdir [13]. 
Gyawali vd. (2014) çalışmalarında, Ni-SiC-h/BN 
kompozit kaplamayı elde etmişlerdir. Kaplama 
banyolarını depolama işlemini yapmadan önce 30 
dakika ultrasonik karıştırmaya tabi tutmuşlardır ve 
etkilerini incelemişlerdir [14]. Yapılan çalışmalar 
ışığında, ultrasonik karıştırma yöntemi ile hem 
yüksek homojenizasyon elde edinilebilir hem de 
parçacık boyutları küçültülerek yüzey alanları 
genişletilip çözelti içerisinde askıda kalma oranı 
arttırılabilir olduğu görülmüştür. Ancak 
elektrodepolama yönteminde ultrasonik karıştırma, 
oluşturulan her bir kaplama banyosu için farklı özellik 
gösterebilir olduğu görülmektedir. Ultrasonik 
karıştırma genellikle kompozit kaplamaların elde 
edileceği banyolarda kullanılmıştır. Ancak partikül 
ilavesinin olmadığı banyolarda ultrasonik 
karıştırmanın etkisi üzerine herhangi bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Özellikle daha önce Ni-Cr alaşım 
kaplamalarının elde edilmesinde ultrasonik 
karıştırmanın rolü incelenmemiştir.  

Bu çalışmada Ni-Cr alaşımının depolanmasında 
ultrasonik karıştırmanın kaplamanın korozyon ve 
mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir.  

 2. Materyal Metot 
 
Ni-Cr alaşımları asit ortamında Tablo-1’de verilen 
şartlarda depolanmıştır. Banyo hazırlandıktan sonra 
farklı sürelerde (0, 5, 15, 30 dk) ultrasonik karıştırma 
yapılmış ve kaplama tabakasına etkileri incelenmiştir. 
Çalışma elektrotu olarak St-37 çeliği tercih edilmiştir. 
Çelik altlık üç farklı zımpara ile (600-1000-1200) 
mekanik olarak temizlenmiş, saf su ile iki defa 
durulanmış, kimyasal temizlik için metanol ve aseton 
ile yıkanmış ve tekrar iki defa saf su ile durulanmıştır. 
Daha sonra havada kurulanmaya bırakılmıştır. Karşıt 
elektrot olarak platin tel, referans elektrot olarak ise 
Ag/AgCl kullanılmıştır.  

Tablo 1. Ni-Cr alaşımının depolanmasındaki banyo 
bileşenleri ve elektrodepolama şartları 

Bileşen Miktar Fonksiyonu 

CrCl3 213 g/l Cr kaynağı 

NiCl2 47,54 g/l Ni kaynağı 

Na3C6H5O7.2H2O 
(Sodyum Sitrat) 

58,8 g/l  

C2H5NO2 
(Glycine) 

60 g/l  

CHOOH 
(Formik asit) 

14,1 g/l  

H3BO3 
(Borik asit) 

26,58 g/l 

Diretken (Buffer) 
(Çözelti pH 
değişimini 

engelleyen) 

Ultrasonik 
karıştırma 

0, 5, 15, 30 
(dakika) 

 

Sıcaklık 25 °C  

pH 2  

 

Tüm banyo bileşenleri saf olarak seçilmiş ve 
deneylerden önce elektrotlar saf sui le temizlenmiştir. 
Ultrasonik karıştırıcı olarak Hielscher UP 200 S 
cihazı kullanılmıştır. Deneylerde döngü değeri olarak 
0.5, genlik olarak ise %50 tercih edilmiştir. 
Oluşturulan banyoların elektrokimyasal davranışları 
dönüşümlü voltametri tekniği ile ölçülmüştür. 
Deneylerde CHI 608 model elektrokimyasal analiz 
cihazı kullanılmıştır.  CV deneyleri 10 mV/s tarama 
hızında gerçekleştirilmiştir. Potansiyel ise +1,5 V ile -
1,5 V aralığında tercih edilmiş ve referans 
elektroduna karşı potansiyel değerler ölçülmüştür.  

Elde edilen kaplamaların korozyon direnç değerlerini 
belirlemede %3,5 NaCl’de Açık Devre Potansiyeli 
(OCP) ve Tafel ekstrapolasyon tekniği kullanılmıştır. 
Açık devre potansiyeli için 3600 s sürede ölçüm 
alınmıştır. Tafel eğrilerinin çıkarılmasında banyonun 
o andaki potansiyel değeri kullanılmış ve tarama 
mevcut potansiyel değerinin 250 mV altında ve 
üstünde değerlerde yapılmıştır.  

Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için Taylor Hobson 
Surtronic model yüzey pürüzlülük ölçme cihazı 
kullanılmıştır. Ölçüm boyu olarak 0,80 mm alınmış, 
aritmetik ortalama (Ra) ve maksimum pürüzlülük 
değeri (Rz) tespit edilmiştir.  
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3. Araştırma Bulguları ve Tartışma 
Şekil 1a incelendiğinde çelik altlık yüzeyinde 
oluşturulmuş olan Ni-Cr kaplamaların SEM 
görünümü verilmiştir.  Şekil incelendiğinde büyük bir 
oranda homojen dağılım göstermiş bir kaplama 
tabakasının elde edilmiş olduğu görülmektedir. 
Kaplama tabakası üzerinde oluşan Şekil 1b’deki gibi 
oluşan kusurların kaplamaların korozyon direncinde 
önemli miktarda düşüşe sebep olabilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Ni-Cr kaplamanın SEM görünümü a) 100x b) 
5000x 

Dönüşümlü voltametri tekniği (CV) elektrokimyasal 
teknikler içerisinde oldukça kullanılan bir tekniktir. 
Temel prensibi çözeltideki kimyasalların 
yükseltgenmesi ve indirgenmesi esasına dayanır. 
Zamanla doğrusal olarak değiştirilen potansiyel ile 
potansiyelin fonksiyonu olan akımın kaydedilmesi ile 
akım-potansiyel eğrileri elde edilir. Şekil 2a’da 4 farklı 
banyo için elde edilen CV grafikleri görülmektedir. 
Akım değeri pozitife doğru gittikçe birikim yoğunluğu 
azalır. Bu durum göz önüne alındığında akım değeri 
pozitife en yakın olan ultrasonik karıştırmaya tabi 
tutulmayan banyodur. Karıştırma süresinin artışı ile 
birlikte negatif yönde kaymaların gerçekleştiği 
söylenebilir. Çözünme potansiyel değerleri 0 V ile -
0,3 V değerleri arasında katodik olarak 
gerçekleşmiştir. Piklerin tek olması banyonun stabil 
olduğuna işaret etmektedir. Şekil x2’de çözünme 
pikleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Çözünme tepe 
yüksekliği büyük olanda biriktirmenin daha fazla 
olduğu söylenebilir. Dönüşümlü voltametri tekniği 
uygulanan banyolarda kaplanacak malzemelerin 
korozyon dirençleri hakkında bir ön bilgi edinilebilir. 
Şekil 2b’de görüldüğü üzere en düşük pik ultrasonik 

karıştırmaya tabi tutulmamış numunededir. Aynı 
şekilde karıştırma süresinin artışı korozyon 
direncinde düşüşlere sebep olmuştur.  

 

 
Şekil 2: Dönüşümlü Voltametri (CV) grafikleri a)Tüm 
potansiyel aralıkları b) Soyulma bölgesinin ayrıntılı 
gösterimi 

Açık devre potansiyeli sistemin 

yükseltgenme/indirgenme aktivitelerini 

göstermektedir. Malzeme korozif özellik taşıyor ise 

ölçülen açık devre potansiyeli, korozyon potansiyeli 

olarak kabul edilebilir. Potansiyel değeri daha pozitif 

tarafta olan numunenin korozyon direnci daha iyidir.  

Şekil 3’de görüldüğü gibi %3,5 NaCl içeren akımsız 

ortamda en iyi korozyon direncini ultrasonik 

karıştırmaya tabi tutulmayan banyodan elde edilen 

kaplama göstermiştir. Bu durumun sebebi olarak; 

ultrasonik karıştırma ile daha küçük boyutlara inen 

metallerin kaplama içerisinde kılcal çatlaklar 

oluşturduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ayrıca ultrasonik karıştırma sayesinde daha homojen 

bir kaplama oluşurken, Cr iyonlarının kaplama 

yüzeyinde dağılmış olması gerilmelere sebebiyet 

verebilmektedir. Bu durumda korozyon direncinde 

düşüşe sebep olabilmektedir. Şekil 3 detaylı olarak 

incelendiğinde ultrasonik karıştırma yapılmayan 

malzeme ile 5 dk ultrasonik karıştırma yapılarak elde 

edilen kaplamanın ilk 150 sn içinde negatife doğru bir 

yönelimi varken, süre ilerledikçe daha stabil duruma 

geçmektedir. Ancak ultrasonik karıştırmaya tabi 

tutulmayan numunenin negatife doğru yönelimi azda 

olsa vardır. 15 ve 30 dk süreyle ultrasonik 

karıştırmaya tabi tutulan numunelerde ise ilk başta 

negatife doğru yönelim olsa da korozif ortamda 

korumasını arttıran kaplamanın süre ilerledikçe 

korozyon direncinde iyileşme olduğu gözlenmiştir. Bu 

iyileşme sürecinin 3600 sn süreden sonra dahi 

devam edeceği görülmektedir.  
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Şekil 3: Açık devre potansiyeli (OCP) grafikleri 

Metal ile çözelti arasındaki korozyon olayı basite 
indirgenecek olursa bir yük transferi ile gerçekleşir. 
Gerçekleşen bu yük transferi malzemenin korozyon 
kinetikleri ile ilgili fikir verir. Akım ve potansiyel 
değerleri korozyon potansiyeli yakınlarında ve 
uzağında farklılık gösterir. Uzaklaşan kollar anodik 
ve katodik tepkimeyi temsil etmektedir.  %3,5 NaCl 
içeren çözeltide yapılan potansiyodinamik 
polarizasyon testleri açık devre potansiyelinin 250 
mV altında ve üstünde olan potansiyel aralıklarında 
yapılmıştır. Tarama hızı 0,166 mV/s olarak alınmıştır. 
Numunelerin korozyon akımları (Icorr), korozyon 
potansiyelleri (Ecorr) ve korozyon hızları (mm/yıl) 
Tafel yöntemi ile elde edilmiştir. Şekil 4 
incelendiğinde ne iyi korozyon direncine sahip 
malzeme ultrasonik karıştırmaya maruz kalmamış 
olandır. 5 dk ultrasonik karıştırmaya tabi tutulan 
numune karıştırılmamış olana oldukça yakın 
korozyon direnci göstermiştir. 15 ve 30 dk ultrasonik 
karıştırmaya tabi tutulan numunelerin ise korozyon 
dirençlerinde ciddi düşüşler gerçekleşmiştir. Tablo 
2’de Ecorr, Icorr ve korozyon oranı değerleri 
verilmiştir. Ultrasonik karıştırmaya tabi tutulmayan 
numune -719 mV ile en iyi korozyon değerine 
sahiptir. 5 dk ultrasonik olarak karıştırılan numune -
726 mV ile oldukça yakın bir değer almıştır. Diğer iki 
numune için ise bu değerler karıştırılmayan ve 5 dk 
karıştırılana göre oldukça yüksektir (-828 mV, -865 
mV). Korozyon oranları dikkate alındığında 15 ve 30 
dk ultrasonik karıştırmaya tabi tutulan numunelerin 
korozyon dirençleri 1.5 kattan daha fazla azalma 
göstermiştir.  

 
Şekil 4: Tafel ekstrapolasyon sonuç grafiği 

Tablo 2: Numunelerin korozyon test sonuçları 

 
Ecorr  
(mV) 

Icorr  
(µA/cm

2
) 

Korozyon 
Oranı 

(mm/yıl) 

0 dk Ult. 
Karıştırma 

-719 1,3035 0,305816 

5 dk Ult. 
Karıştırma 

-726 1,3504 0,329814 

15 dk Ult. 
Karıştırma 

-828 2,03475 0,47752 

30 dk Ult. 
Karıştırma 

-865 2,08775 0,489966 

 

Yüzey pürüzlülük değerleri ölçülürken en çok kullanılan 
iki pürüzlülük değeri dikkate alınmıştır. Bunlardan ilki 
Ra’dır. Ra yüzeyden alınan bütün profil ölçümlerinin 
aritmetik ortalamasını ifade etmektedir. Diğeri ise Rz 
pürüzlülük parametresidir. Bu değer ise ölçülen 
uzunlukta en yüksek tepe ile en derin çukur arasındaki 
yükseklik farkını ifade etmektedir. Deneylerde ölçüm 
uzunluğu 4 mm olarak alınmıştır. Tablo x3’de 
pürüzlülük değerleriyle alakalı değerler verilmiştir. 
Tablo x3 incelendiğinde hem Ra’da hem de Rz’de en 
iyi pürüzlülük değerini 5 dk ultrasonic karıştırmaya tabi 
tutulan numune göstermiştir. 15 dk ultrasonic 
karıştırılan numune yine iyi sonuç vermiştir. Ultrasonik 
karıştırma belli sürelerde yapılırsa pürüzlülük 
değerlerini iyileştireceği görülmüştür. Ancak 30 dk gibi 
sürelerde olursa topaklanmaları arttıracağı ve bu 
yüzden pürüzlülüğü olumsuz olarak etkilediği 
düşünülmektedir. 

Tablo 3: Numunelerin yüzey pürüzlülük değeri 
sonuçları 

  Ra Rz 

0 dk 0,5 3,76 

5 dk 0,31 2,31 

15 dk 0,4 3,21 

30 dk 0,63 4,12 

Ölçümlerde 50 gr yük 10 s süreyle numuneye 
uygulanmıştır. Numunenin farklı yerlerinden alınan 
beş ölçümün ortalaması alınmıştır. Vickers sertlik 
değerlerine göre ölçümler yapılmıştır. Tablo x4’de bu 
ölçümlerin sonuçları verilmiştir. Tablo x4’de en iyi 
sertlik değerini ultrasonik karıştırma yapılmayan 
numune vermiştir. Karıştırma süresinin artması ile 
sertlik değerinin sürekli olarak düştüğü 
görülmektedir. 

Tablo 4: Numunelerin mikrosertlik sonuçları 

  Sertlik  

0 dk 400 

5 dk 330 

15 dk 318 

30 dk 275 

 

4. Sonuçlar 
Bu çalışmada Ni-Cr alaşımının elektrodepolama 
yöntemi ile biriktirilmesinde ultrasonik karıştırılmanın 
etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda 
özetlenmiştir.  

1- Elde edilen kaplamalardan ultrasonik 
karıştırmaya tabi tutulmayan ve 5 dk 
karıştırılan numunelerin yüzeylerinde kılcal 
çatlak ve topaklanmalar olsa da kabul 
edilebilir düzeyde olduğu gözlenmiştir. 
Ancak 15 ve 30 dk. Ultrasonik karıştırmaya 
tabi tutulan numunelerin yüzeylerinde büyük 
boşlukları oluştuğu gözlenmiştir. Bunun 
temel sebebi olan kromun yüzeyde daha 
fazla tutunması ve bu yüzden de artan iç 
gerilmelerden kaynaklanan çatlaklar ve 
boşluklar olduğu düşünülmektedir.  
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2- Dönüşümlü voltametri tekniğine göre piklerin 
tek olması elektrolitin stabil olduğunu 
göstermiştir. Elde edilen tepe 
yüksekliklerine göre iyi korozyon direnci 
vermesi gereken numunenin ultrasonik 
karıştırmaya tabi tutulmayan numune 
olduğu ön görüsü doğrulanmıştır. Bu da CV 
yöntemi ile elektrokimyasal karakterizasyon 
hakkında bilgi alınabileceğini teyit etmiştir. 

3- Yapılan açık devre potansiyeli ve tafel 
ekstrapolasyon tekniklerine göre en iyi 
korozyon direncini ultrasonik karıştırmaya 
tabi tutulmayan numune vermiştir. 5 dk. 
karıştırma yapılan numunenin ise oldukça 
yakın değerler verdiği gözlemlenmiştir. 5 
dakikadan daha fazla karıştırmaya tabi 
tutulmanın hem korozyon değerlerini 
düşürmesi hem de iş yükünü (zamanı) 
arttırması nedeniyle gerekli olmadığı 
sonucuna varılmıştır.  

4- Yüzey pürüzlülük değerleri incelendiğinde 
karıştırmanın pürüzlülük değerlerindeki (Ra, 
Rz) düşüşlerde öenmli katkı sağladığı 
görülmüştür. Ancak 30 dk. süren 
homojenizasyon sonucunda yüzey 
pürüzlülük değerlerinin arttığı görülmüştür. 
Bunun birincil etkisi olarak yüzeyde oluşan 
çatlaklar ve topaklanmalar olduğu 
söylenebilir.  

5- Mikrosertlik değerlerine göre karıştırma 
süresinin artması ile sertlik değerlerinin 
azaldığı sonucuna varılmıştır.  
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Özet 
 
Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemi ile farklı 
oranlarda molibden ilave edilerek üretilen 17-4 PH 
paslanmaz çelik alaşımların mikro yapı ve korozyon 
davranışları incelenmiştir. Hazırlanan alaşım tozlar 
soğuk preslenerek (800 MPa) ham kompaktlar 
üretilmiştir. Üretilen ham kompaktlar 10-6 milibar 
vakumda 1300 °C’de 1 saat sinterlenerek, fırın 
ortamında oda sıcaklığına soğutulmuştur. Üretilen 
numuneler taramalı elektron mikroskobu (SEM+EDS), 
X-ışını kırınımı (XRD), yoğunluk ve sertlik ölçümleri ile 
incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, 17-4 PH 
paslanmaz çeliğin yoğunluklarının artan Mo miktarı ile 
birlikte arttığı, sertliklerinin ise azaldığı belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: 17-4 PH alaşımları, molibden, toz 

metalürjisi, mikro yapı, korozyon.  

Abstract 
 
In this study, corrosion behaviour of 17-4 PH stainless 
steel alloys was investigated which were produced by 
powder metallurgy method by adding molybdenum at 
different amounts. Prepared alloy powders were cold 
pressing (800 MPa) to produce green compacts. 
Produced green compacts were sintered in 10

–6 
mbar 

vacuum at 1300 °C for 1 h and cooled down to room 
temperature in the furnace. Sintered components were 
examined by scanning electron microscopy (SEM + 
EDS), X-ray diffraction (XRD), and density and 
hardness measurements. As a result of the studies, it 
was determined that density of 17-4 PH stainless steels 
increased with increasing Mo amount and the hardness 
decreased with the addition of amount of Mo. 
Keywords: 17-4 PH alloys, molybdenum, powder 

metallurgy, microstructure, corrosion 

1. Giriş 
Alaşım elementi olarak (ağırlıkça)  % 17 Cr, % 4 Ni, % 
3 Cu içeren 17-4 PH paslanmaz çelikler, iyi korozyon 
direnci ve düşük maliyeti nedeniyle yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu alaşımların diğer bir özellikleri ise 
çökelme ile sertleşebilirlikleridir. Sertleşebilirlik, 
paslanmaz çeliklerin korozyon direncini korurken, 
yüksek mukavemet ve sertlik değerleri elde etmek için 
geliştirilen malzemeler arasındadır [1,2]. Bu alaşımlar, 
yüksek mukavemet, kırılma tokluğu, iyi kaynaklanabilir 
ve işlenebilirlik özellikleri nedeniyle kimya endüstrisi, 
enerji santrallerinde, hafif su reaktörleri, basınçlı su 
reaktörlerinde pompaların ve vanaların parçaları olarak 
kullanılmaktadır [3,4]. 17-4 PH alaşımları yaşlandırma 
işlemleri ile mekanik özellikleri geliştirilebilirken 
korozyon özellikleri ise olumsuz olarak etkilenmektedir.  
Bu durum paslanmaz çeliklerin önemli sorunlarından 
biridir. Yaşlandırma ile işleminde, krom karbürlerin 

oluşumu difüzyonla meydana gelir ve genel olarak tane 
sınırlarında yoğunlaşır. Bu durum daha sonra dar bir 
bölgede krom tükenmesiyle sonuçlanır. Bir elektrolit 
içerisinde ise bu bölgeler anodik hale gelir. Genel 
olarak karbürlerin çökelmesinin sonucu korozyon 
direncini önemli ölçüde etkilemektedir [5]. Bunun yanı 
sıra, 17-4 PH paslanmaz çeliklerde alaşım 
elementlerinin ilavesi ile mekanik özelliklerin yanı sıra 
korozyon özellikleri de önemli ölçüde etkilemektedir. 
Paslanmaz çeliklere ilave edilen Mo (Molibden) 
ilavesinin  çukurcuk korozyon direncini artırmaktadır [6]. 
Truman vd. [7] yaptıkları bir çalışmada daha paslanmaz 
çeliklerin içerisinde Mo muhtevasının artması ile 
korozyon yüzeyinde pasif bölgelerin genişlediğini, bu 
nedenle alaşıma ilave edilen Mo ile ilave edilerek 
korozyon direncinin artacağı belirtilmiştir. Bunu yanı 
sıra, Karaminezhaad vd. [8], yaptıkları çalışmada 17-4 
PH paslanmaz çelik alaşımına ilave edilen molibdenin 
korozyon direnci üzerine olumlu etkisi olduğunu, bunun 
nedeninin ise molibden içeriğinin artması ile alaşımın 
mukavemetinin azaltarak δ-ferrit fazının gelişmesinden 
kaynaklandığını belirtmişlerdir.  
Yapılan bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemi ile 17-4 
PH alaşımına farklı miktarlarda Mo ilave edilerek 
paslanmaz çelik alaşımı üretilmiştir. Üretilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin içeriğinde farklı miktarlarda ilave 
edilen molibdenin mikro yapı, sertlik ve korozyon 
davranışları üzerine etkisi belirlenmesi hedeflenmiştir.  

2. Malzeme ve Metot 
Deneysel çalışmalarda kullanılan tozlar Alfa Aesar 
(Germany) firmasından temin edilmiştir. 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin üretiminde Cu (% 99) 44 μm, Fe 
(% 99,9) 10 μm, Cr (% 99) 44 μm, Mn (% 99,8) 44 μm, 
Ni (% 99,9) 3-7 μm, C (% 99) 10-20 μm, Mo, (% 99,95) 
3-7 μm, Si (% 99,99) 1-20 μm, Nb (% 99,8) 1-5 μm 
boyutunda elementel tozlar kullanılmıştır. Tablo 1’de 
dört farklı oranda (% ağırlık) Mo ilave edilerek üretilen 
17-4 PH paslanmaz çelik alaşımların kimyasal 
bileşimleri verilmiştir. 

 
Çizelge 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan 17-4 PH 

paslanmaz çeliklerin kimyasal bileşimleri 

 Elementler (% Ağırlık) 

 Cr Cu Ni Mn Si Mo Nb C Fe 

1 17 4 4 1 1 0,5 0,3 0,07 Kal. 

2 17 4 4 1 1 1 0,3 0,07 Kal. 

3 17 4 4 1 1 2 0,3 0,07 Kal. 

4 17 4 4 1 1 4 0,3 0,07 Kal. 

 
Temin edilen elementel tozlar, 1/10000 
hassasiyetindeki terazide tartılarak, Turbula Shaker 
Mixer (T2F Glenn Mills) karıştırıcıda 120 rpm ile 120 
dakika karıştırılmıştır. Hazırlanan alaşım tozlar soğuk 
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preslenerek (800 MPa) Ø10x7 mm boyutunda ham 
kompaktlar üretilmiştir. Ön şekillendirilmiş 17-4 PH 
paslanmaz çelik ham kompaktlar 1300 °C’de, 60 dakika 
sinterlenerek (10-6 milibar vakumda ve 4 °C/dak ısıtma 
hızında), fırında oda sıcaklığına soğutulmuştur. 
Yoğunluk ölçümleri Arşimet prensibine göre yapılmıştır. 
Sertlik ölçümleri Shimadzu marka mikro sertlik ölçüm 
cihazında (HV0,5) yapılmıştır. Sertliklerin 
belirlenmesinde beş ölçümün ortalaması alınmıştır. 
Sinterlenen ve daha sonra yaşlandırılan numunelerin 
yüzeyleri standart metalografik işlemler ile 
hazırlandıktan sonra, tüm numuneler % 25 oxalic acid, 
% 75 saf su içeren çözeltide elektrolitik dağlama (12 V) 
ile dağlanmıştır. Dağlanan numuneler (SEM+EDS) 
(Carl Zeiss Ultra Plus Gemini Fesem) marka tarama 
elektron mikroskobu ve X-ışını kırınımı (XRD) ile 
(Rigaku Ultra IV) incelenmiştir. Korozyon testleri 
Iviumstat bilgisayar kontrollü potansiyostat/galvanostat 
test cihazında yapılmıştır. Korozyon testlerinde 
potansiyodinamik polarizasyon tekniği kullanılmıştır. 
Numuneler açık devre potansiyeline (OCP) ulaşılana 
kadar 30 dakika bekletilmiştir. Polarizasyon ölçümleri 
üç elektrot tekniğine göre Ag/AgCl referans elektrot, bir 
platin levha ve karşıt elektrot kullanılarak bir korozyon 
hücresi içerisinde yapılmıştır. Elektrolit ortam olarak 0,1 
M H2SO4 çözeltisi kullanılmıştır. Testler ±750mV 
tarama aralığında 1 mV/sn tarama hızıyla uygulanan bir 
döngüsel polarizasyon ölçümü gerçekleştirilmiştir. Her 
grup için yeni solüsyon kullanılmıştır. Doğrudan 
cihazdan okunan eğrilerden korozyon potansiyeli 
(Ekor), korozyon akım yoğunluğu (Ikor) ve korozyon 
hızı Tafel ekstrapolasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. 
 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışmalar 
Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH paslanmaz 
çeliklerin mikro yapı SEM görüntüleri Şekil 1’de 
verilmiştir. 

  

  
 

Şekil 1. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin mikroyapı SEM görüntüleri a) 
%0,5 Mo, b) %1 Mo, c) %2 Mo ve d) %4 Mo. 
 
Şekil 1’de farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çelik alaşımların mikroyapı SEM görüntüleri 
incelendiğinde, alaşımların yapısında Fe açısından 
zengin (δ-ferrit) bölgelerle birlikte mikro boşlukların 
(siyah bölgeler) da olduğu görülmektedir. Daha önce 
yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar belirtilmiştir 
[9,10]. Ayrıca alaşımın yapısında nokta şeklindeki 
beyaz bölgelerin Cr (krom) ve C (karbon)- zengin 
bölgeler olduğu düşünülmektedir. Nalçacıoğlu [2], 
yaptığı bir çalışmada bu bölgelerin Cr ve C-zengin 
bölgeler olduğunu ve bu bölgelerde karbür oluşumunun 
bir göstergesi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Şekil 2’de 

verilen XRD analiz sonucu bu durumu 
desteklemektedir. Ayrıca yapıda oluşan gözenekler 
(mikro boşluklar), toz metalürjisi yönteminin kaçınılmaz 
bir sonucudur. Dolayısıyla oluşan gözenekler üretilen 
alaşımın yoğunluğunu etkileyen önemli bir parametredir 
[11]. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin XRD sonuçları Şekil 2’de 
verilmiştir.       
 

 
 
Şekil 2. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin XRD sonuçları. 
 
Şekil 2’de verilen farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 
PH paslanmaz çeliklerin XRD analiz sonucu 
incelendiğinde, beklendiği gibi yapıda karbürlerin 
oluştuğu görülmektedir. Yapıda oluşan karbürlerin 
M23C6 ve M7C3 şeklinde oluştuğu görülmektedir. 
Yapıda oluşan bu karbürler malzemenin mekanik 
özelliklerini artıran önemli fazlardır [12,13]. Farklı 
miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH paslanmaz 
çeliklerin yoğunluk ve sertlik değişimleri Şekil 3’te 
verilmiştir.  
 

 
 

Şekil 3. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin sertlik ve yoğunluk değişimleri. 
 
Şekil 3’te verilen farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 
PH paslanmaz çeliklerin yoğunluk sonuçları 
incelendiğinde, 17-4 PH paslanmaz çeliklerin 
bileşimindeki Mo miktarına bağlı olarak, alaşımların 
yoğunluklarının arttığı açıkça görülmektedir. Yapılan 
bazı çalışmalarda yoğunluk artışının sinterleme süresi 
ve sinterleme sıcaklığı gibi iki önemli parametrenin 
olduğu belirtilmektedir [14,15]. Bu parametrelerin yanı 
sıra sıvı faz sinterlemesi ise diğer önemli bir 
parametredir [16]. Yoğunluktaki bu artışın bu 
parametreler ile açıklanması bu çalışma kapsamında 
mümkün değildir. Yoğunluktaki bu artışın nedeni alaşım 
içerisinde ilave edilen Mo miktarı ile açıklanabilir. Mo 
yoğunluğunun 17-4 PH alaşım yoğunluğundan yüksek 
olması ölçülen yoğunluğun Mo miktarı ile artmasının 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1114



 

temel nedenidir. Şekil 3’te verilen sertlik sonuçları 
incelendiğinde ise artan Mo miktarı ile birlikte sertliğin 
azaldığı açık bir şekilde görülmektedir. Yapılan bu 
çalışmada 17-4 PH alaşımına ilave edilen Mo element 
ilavesi ile sertliğin artması öngörülmüştü. Ancak ilave 
edilen Mo elementinin yüksek ergime sıcaklığına sahip 
olmasından dolayı, katı eriyik içerisinde 
çözünürlüğünün sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. 
Daha önce yapılan bir çalışmada benzer sonuçlar elde 
edilmiştir [2]. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklere ait polarizasyon eğrileri Şekil 4’te, 
akım-potansiyel ölçümlerinden elde edilen korozyon 
parametreleri ise, Çizelge 2’de verilmiştir. 
 

 
 
Şekil 4. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin polarizasyon tafel eğrileri. 
 
 
Çizelge 2. Farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 PH 
paslanmaz çeliklerin korozyon parametreleri.  
 

Elektrot 
Ekor 

(mV) 
Ikor 

(mA/cm2) 
βa 

(mV) 
βc 

(mV) 

Korozyon 
oranı 

(mm/yıl) 

0,5 Mo -391,3 708,3 220 45 0,807 

1 Mo -384,1 556,4 12,46 106,1 0,665 

2 Mo -375,5 221,3 69,43 78,68 0,585 

4 Mo -365,5 216,6 220 450 0,344 

 
 Şekil 4’te verilen potansiyel akım grafiği 
incelendiğinde, farklı miktarlarda Mo ilave edilen 17-4 
PH paslanmaz çeliklerin korozyon potansiyel eğrilerinin 
birbirine benzediği görülmektedir. Fakat bu eğrilerden 
elde edilen veriler (Çizelge 2) incelendiğinde, 
numuneler arasında en yüksek korozyon oranı 0,5 Mo 
ilave edilen numunede, en düşük korozyon oranı ise 4 
Mo ilave edilen numunede görülmektedir. 0,5 Mo ilave 
edilen numunenin Ikor değeri, 708,3 mA/cm

2
 ve 

korozyon oranı 0,807 mm/yıl, 4 Mo ilave edilen 
numunenin Ikor değeri, 216,6 mA/cm

2
 ve korozyon 

oranı 0,344 mm/yıl olarak ölçülmüştür. Yani, 4 Mo ilave 
edilen numunenin korozyon direnci, diğer numunelere 
oranla yüksektir. Artan molibden miktarı ile korozyon 
direncinin arttığı anlaşılmaktadır. Karaminezhaad vd. 
[8] yaptığı bir çalışmada yaşlandırma yapılan 17-4 PH 
paslanmaz çeliklere farklı miktarlarda molibden ilave 
etmişlerdir. Sonuç olarak artan Mo miktarı ile korozyon 
direncinin artmasının alaşım içerisinde artan Mo miktarı 
ile yapıda (δ-ferrit) alanlarının genişlemesinden dolayı 
olduğunu, mukavemetin azaldığını ve korozyon 
direncinin arttığını belirtmişlerdir. Yine yapılan başka bir 
çalışmada östenitik paslanmaz çeliklere ilave edilen 
molibdenin korozyon direncini olumlu yönde geliştirdiği 
belirtilmiştir [17]. 

 
 

4. Sonuçlar 
 

Farklı miktarlarda Mo ilave edilerek üretilen 17-4 PH 
paslanmaz çelik alaşımlarına farklı miktarlarda Mo 
ilavesinin korozyon davranışlarına etkisinin araştırıldığı 
bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

 Üretilen alaşımlarda yapının genel olarak, demirce 
zengin (δ-ferrit) bölgelerin oluştuğu ve yapıda 
gözeneklerin oluştuğu görülmüştür. 

 XRD sonuçlarında yapıda Cr23C6 ve Cr7C3 
karbürlerin oluştuğu belirlenmiştir. 

 Üretilen alaşımların yoğunluklarının, alaşımın 
içerisine ilave edilen Mo miktarı ile arttığı en yüksek 
yoğunluğun %4 Mo ilave edilen alaşımda olduğu 
belirlenmiştir.  

 Üretilen alaşımların sertlik sonuçlarında, alaşım 
içerisinde artan Mo miktarına bağlı olarak alaşımın 
sertliğinin azaldığı en yüksek sertlik değerinin % 0,5 Mo 
ilave edilen alaşımda olduğu belirlenmiştir.  

 Alaşım içerisinde artan Mo miktarı ile korozyon 
direncinin arttığı, en yüksek korozyon direncinin % 4 
Mo ilave edilen alaşımda olduğu görülmüştür.   
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Özet 
 
Bu çalışmada DIN 1.2738 plastik kalıp çeliği işlenmiştir. 
Deneyler tornalama metoduyla, kaplanmış sementit 
karbür standart ve silici (silici) kesici takımlar 
kullanılarak, 250 m/dk kesme hızında, altı farklı ilerleme 
oranında (0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.20 ve 0.25 mm/dev) 
ve 1 mm sabit talaş derinliğinde soğutma sıvısı 
kullanılmadan kuru şartlarda yapılmıştır. Farklı kesici 
takım geometrisi ile ilerleme oranının, yüzey 
pürüzlülüğü ve talaş oluşumuna etkileri araştırılmıştır. 
Deneysel verilere ANOVA ve DUNCAN testi 
uygulanmıştır. Kesme hızı ve ilerleme oranının yüzey 
pürüzlülüğü üzerindeki etkisi belirlenmiştir. İlerleme 
oranı 0.05 mm/dev’de yapılan deneylerde, standart 
uçta elde edilen yüzey pürüzlülük değerlerine göre, 
silici uçta üç kat daha düşük yüzey pürüzlülüğü 
değerleri elde edilmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Plastik Kalıp Çeliği, Tornalama, 

Silici Kesici Takım, Yüzey Pürüzlülüğü, Talaş Oluşumu. 
 

 

 
Abstract 
 
In this study, DIN 1.2738 plastic mold steel is 
processed. Experiments with turning method, coated 
cemented carbide standard and silici cutting tools, 
cutting speed of 250 m / min, six different feed rates 
(0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.20 and 0.25 mm / dev) and 1 
mm constant depth of cut without using coolant. The 
effect of different cutting tool geometry and feed rate on 
surface roughness and chip formation were 
investigated. ANOVA and DUNCAN tests were applied 
to experimental data. The effect of cutting speed and 
feed rate on surface roughness was determined. In the 
tests carried out at 0.05 mm / rev, the surface 
roughness values at the silici tip were three times lower 
than the surface roughness values obtained at the 
standard tip. 
 
Keywords: Injection Mould Steel, Turning, Silici Tool, 

Surface Roughness, Chip Formation. 
 
 
 
 

1. Giriş 
 
Yüzey pürüzlülüğü, üretim kalitesinin sıralanmasında ve 
mekanik üretimin birçok şartlarında en yaygın kullanılan 
kriterdir [1]. Takım ömrü, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü 
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, kesme 
parametreleri ve takım tezgahı titreşimi temeline bağlı 
matematiksel bir yüzey pürüzlülüğü modeli 
geliştirmişlerdir [2]. Bazı araştırmacılar, takım aşınması 
ile yüzey pürüzlülüğü arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
için titreşim sinyallerinin görüntülenmesi ve akustik 
emisyon yöntemini ve  yüzey pürüzlülüğü üzerinde 
takım uç yarıçapı, ilerleme miktarı, kesme hızı ve 
kesme derinliğinin etkili olduğu,  kesici kenar 
yarıçapının ve iş parçasının sertliğinin, yüzey 
pürüzlülüğünü ve kesme kuvvetini önemli miktarda 
etkilediği belirtilmiştir [3-7].  
 
Literatürde son yıllarda DIN 2738 çeliğinin işlenebilirliği 
ile ilgili az da olsa çalışmalar bulunmaktadır.  Taguchi 
parametreler ile yapılan deneylerde tek yönlü ve spiral 
takım yolu için ilerleme miktarının en önemli parametre 
olduğu, zig zak takım yolunda ise kesme derinliğinin 
işlenebilirliği etkileyen en önemli parametre olduğu 
belirtilmiştir. [8]. Tavlanmamış malzemenin, tavlanmış 
malzemenin basitleştirilmiş süreç ve enerjideki 
düşüklüğüne rağmen daha iyi işlenebilirlik ve kaynak 
edilebilirlik özelliği göstermiştir [9]. Ön sertleştirilmiş 
plastik kalıp çeliğinin işlenebilirliğini, kimyasal bileşim, 
mikro yapı, mekanik özellikler ve bağımsız kesme 
aşamalarının etkilediği [10], Tavlanmamış çeliğinin 
yüzey pürüzlülüğü, talaş kırılması, kesici takım 
aşınması ve kesme kuvvetleri açısından daha iyi 
sonuçlar verdiği görülmüştür [11]. Yüzey 
pürüzlülüğünün matematiksel modellenmesi adlı 
çalışmada farklı kaplama malzemelerinin etkileri kesme 
parametrelerinin birer fonksiyonu olarak belirlenmiş ve 
modelleme yapılmıştır [12].  
 
Bu çalışmada, ön sertleştirilmiş DIN 2738 plastik kalıp 
çeliğinin standart ve silici kesici takım geometrisi ile 
farklı kesme hızı, ilerleme miktarı ve sabit bir talaş 
derinliğinde, tornalama yöntemi ile işleme deneyleri 
yapılmıştır. Seçilen kesici takımlar ve işleme 
parametrelerine bağlı olarak yüzey pürüzlülüğü ve talaş 
yapıları araştırılmıştır.  
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2. Genel 
 
2.1. Malzeme  
 

Plastik kalıp çeliği, cam elyaf takviyeli aşındırıcı 
plastikler ile PVC benzeri korozif plastikler dışında 
kalan tüm termoset plastiklerin şekillendirilmesinde, 
kalıp, maça, itici olarak kullanılır. Plastik enjeksiyon 
kalıp ve maçaları, ekstrüzyon kalıpları, şişirme kalıpları, 
çeşitli takım ve tutucular, metal ekstrüzyonda pres 
gömlekleri, çeşitli makine parçaları: miller, dişliler, 
kolonlar vb. imalatında kullanılır. Ön sertleştirilmiş 
olduğu için ısıl işlemde meydana gelen çarpılma riski 
olmadan kullanılabilir. Böylece ısıl işlem ve işleme 
maliyeti olmadan yaygın olarak kullanılma imkanı 
sunar. Bu çelik malzemenin standart gösterimi ve 
kimyasal bileşimi Çizelge 1’de verilmiştir [13]. 
 

Çizelge 1. DIN 2738 malzemenin standart ifadesi ve 

kimyasal bileşimi. 
Element % Ağırlık 

% C 0,37 

% Si 0,3 

% Mn 1,4 

% Cr 2,0 

% Ni 1,0 

% Mo 0,20 

% S 0,001 

% Fe Geriye Kalan 

 
2.2. Deneysel Çalışma 
 

Deney numuneleri 40X250 mm boyutlarında 
hazırlanmış ve tornalama yöntemi ile talaş kaldırılarak 
işleme deneyleri yapılmıştır. Deneyler, Taksan TMC 
500V CNC torna tezgâhında yapılmıştır. Tezgâhın gücü 
10 kW, iş mili devri 6000 dev/dak, iş parçası en büyük 
boyu 550 mm, iş parçası çapı 400 mm, hassasiyet 
0.001 mm’dir.  
 
Kesici takım Kennametal marka CVD yöntemiyle çoklu 
kaplanmış sementit karbür kesici takımlar kullanılmıştır.  
Kesici takımlar “WNMG 080404 FF” standart uç ve 
“WNMG 080404 FW” silici formunda KC9225 

kalitesindedir. Takım, yanaşma açısı 95 olan PCLNR 
2525 M12 metrik formundaki takım tutucuya mekanik 
sıkmalı olarak tespit edilmiştir. Standart ve silici kesici 
takım uç geometrisi ve bu takımlarla elde edilebilecek 
yüzey pürüzlülüğü değişimi Şekil 1’de verilmiştir [14]. 
 
 

Çizelge 2. Kesme parametreleri ve kesici takım 

geometrisi. 

 

 
Bu çalışmada ilk olarak ön deneyler yapılmıştır. Bu 
deneylerde kullanılan kesme hızları (50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ve 500 m/dak), 
ilerleme değeri ise 0.1 mm/dev sabit alınmıştır.  Asıl 
deneyler ise sabit kesme hızı ve değişken ilerleme 
değerlerinde, 1mm talaş derinliğinde yapılmıştır. Bu 
malzemenin işlenmesinde seçilen kesme 
parametrelerinin ve kesici takım uç geometrisinin yüzey 
pürüzlülüğüne etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 
Deneylerde kullanılan kesme parametreleri ve kesici 
takım geometrisi değişkenleri Çizelge 2.’de verilmiştir. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Şekil 1. Kesici takım geometrisi  a) standart, b) silici, (f- 
ilerleme; ap- talaş derinliği; rε1, rε2 -silici eğrilik 
yarıçapları; rbo - parçayı düzeltme yarıçapı; Rz – 
pürüzlülük yüksekliği). 
 
Deney numuneleri 30 mm uzunluklarda işlenmiş ve 
yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. Pürüzlülük ölçümlerinde 

yüzeyler 120 döndürülerek üç ölçüm yapılmış ve bu 
ölçümlerin ortalamaları alınarak ortalama yüzey 
pürüzlülüğü (Ra) değerleri elde edilmiştir. Yüzey 
pürüzlülüğü ölçümleri için Mahr marka Marsurf PS1 tipi, 
masaüstü yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı kullanılmıştır. 
 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA  
 
3.1. Ön Deneyler  

 
Çalışma kapsamında öncelikle ön deneyler yapılmıştır. 
Ön deneyler on iki farklı kesme hızı (50, 75, 100, 125, 
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 ve 500 m/dak), 0.1 
mm/dev sabit ilerleme, 1 mm talaş derinliğinde ve 0.8 
mm yarıçaplı standart kesici uç kullanılarak yapılmıştır. 
Deneyler sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülüğünün 
kesme hızına göre değişim grafiği Şekil 2’de 
görülmektedir. Grafikte görüldüğü gibi genel olarak 
kesme hızının artması ile yüzey pürüzlülüğü değeri 
düşmüştür. Bu durum işlenebilirlikle ilgili genel 
literatürle uygunluk göstermektedir. Burada iki nokta 
dikkat çekmektedir. Kesme hızı 50-75 ve 450-500 
m/dak değerleri arasında yüzey pürüzlülükleri az 

Malzeme 
Kesici 
Takım 

Kesme 
Hızı 

(m/dak) 

Kesme 
Derinliği 

(mm) 

İlerleme 
(mm/dev) 

Uç 
Yarıçapı 

AISI 
P20 

Kaplanmış 
Sementit 
Karbür 

250 1 0.05 
0.8 mm 
Standart 

250 1 0.075 
0.8 mm 

Silici 

250 1 0.1  

250 1 0.15  

250 1 0.20  

250 1 0.25  
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miktarda da olsa artış göstermiştir. Bir diğer önemli 
husus ise grafikte 200 m/dak kesme hızında 0.924 µm, 
250 m/dak kesme hızında 0.750 µm yüzey 
pürüzlülükleri elde edilmiştir. Bu yüzey pürüzlülükleri 
arasındaki fark 0.174 µm değeri ile grafikteki yüzey 
pürüzlülükleri arasındaki en büyük fark oluşmuştur. 
Yüzey pürüzlülükleri değerleri incelendiğinde 200 
m/dak kesme hızı ve öncesi bir grup şeklinde 
görünürken, 250 m/dak kesme hızı sonrası ise ayrı bir 
grup şeklinde dağılım görülmektedir. Bu dağılım ve 
yüzey pürüzlülüğü arasındaki farktan dolayı 250 m/dak 
kesme hızı kritik bir değer olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu nedenle asıl işleme deneylerinde 250 
m/dak kesme hızı sabit kesme hızı olarak dikkate 
alınmıştır. Ön deneyler neticesinde en düşük yüzey 
pürüzlülüğü 450 m/dak kesme hızında 0.559 µm 
şeklinde oluşmuştur.  
 
Ön deneylerde kullanılan kesme hızlarında oluşan talaş 
tipleri Şekil 3’de görülmektedir. Şekil 3’de görüldüğü 
gibi 50 m/dak kesme hızında, helisel adımlı ince şerit 

şeklinde talaş tipi oluşurken diğer kesme hızlarında 
genel olarak kırık talaş tipi oluşmuştur. 
 

R
2
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0.4 mm Standart uç

 
Şekil 2. Kesme hızı ve yüzey pürüzlülüğü ilişkisi. 

Ancak kesme hızı ve ilerlemenin artışına bağlı olarak 
yay şeklinde, büyüklüğü, açısı farklı tek veya birleşik 
ikili üçlü kırık talaş tipleri görülmüştür.  
 

 

   V=50 m/dak V=75 m/dak V=100 m/dak 

   V=125 m/dak V=150 m/dak V=200 m/dak 

 
 

 V=250 m/dak V=300 m/dak V=350 m/dak 

   
V=400 m/dak V=450 m/dak V=500 m/dak 

 
Şekil 3. Farklı kesme hızlarında yapılan ön deneylerde oluşan talaş tipleri (f=0.1 mm/dev). 

 
3.2. 0.8 mm Yarıçaplı Kesici Uçlarla Yapılan 

Deneyler 

 
0.8 mm standart ve silici uç yapılan deneyler 
neticesinde elde edilen yüzey pürüzlülüğü grafikleri 
Şekil 4’de görülmektedir. Standart uç ile yapılan 
deneylerde ilerleme oranının artması ile yüzey 
pürüzlülük değerlerinin arttığı görülmektedir. Burada 0.1 
mm/dev ilerleme değerine kadar oluşan yüzey 
pürüzlülükleri arasında küçük farklar oluşurken, 0.15 
mm/dev ilerleme değeri ve sonraki yüzey pürüzlülük 
değerleri arasında daha büyük farklar oluşmuştur. 
Standart uç ile elde edilen yüzey pürüzlülükleri 
arasında en büyük fark 0.1 ile 0.15 mm/dev ilerleme 
hızlarında 1.002 µm elde edilmiştir. Standart uçta 0.1 
mm/dev ilerleme değerinden sonraki ilerleme hızları, 
işlenebilirlik parametresi olan yüzey pürüzlülüğü 
açısından uygun parametreler değildir. Standart en 
düşük yüzey pürüzlülüğü 0.05 mm/dev ilerleme 
oranında 0.403 µm olarak elde edilmiştir.  
 

0.8 mm silici uç geometrisi ile yapılan deneylerde 
ilerleme hızlarına göre yüzey pürüzlülükleri dalgalı bir 
dağılım göstermiştir. 0.2 mm/dev ilerleme oranına 
kadar yüzey pürüzlülüğü yükselme ve düşmeler ile 
değişirken, 0.25 mm/dev ilerleme oranında ani bir 
düşme ile 0.576 µm değerinde en düşük pürüzlülük 
değeri elde edilmiştir. Silici geometrisi özelliğine göre 
0.25 mm/dev ilerleme oranında elde edilen yüzey 
pürüzlülüğü, standart uçta 0.05, 0.075 ve 0.1 mm/dev 
ilerleme değerlerinde oluşan yüzey pürüzlülüğü 
değerlerine yakın çıkmıştır. Silici uç geometrisinde 0.25 
mm/dev ilerleme değerinden önceki ilerlemelerde 
büyük yüzey pürüzlülük değerlerinin çıkması, düşük 
ilerleme değerlerinde kesici takımın iş parçasıyla temas 
süresi ve alanının artmasının yüzey pürüzlülüğünü 
artırdığı düşünülmektedir. İlerleme hızının artması ile iş 
parçası ile temas süresi azaldığından yüzey 
pürüzlülüğü de düşük çıkmıştır.  
 
0.8 mm standart uç ile yapılan deneyler neticesinde 
elde edilen talaş tipleri Şekil 5’de verilmiştir. Bu uçta en 
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düşük yüzey pürüzlülüğünün elde edildiği 0.05 mm/dev 
ilerleme değerinde, ince şerit şeklinde sarılmış sürekli 
talaş tipi oluşmuştur. Diğer ilerleme hızlarında ise 
ilerleme değeri arttıkça talaş tipi helisel küçükten büyük 
adıma doğru artan ve helis iç bölgelerinin çapaklı bir 
yapı sergilediği talaş tipi oluşmuştur. Bunun nedeni 
malzeme ile kesici takım arasındaki kesme işleminde 
oluşan kuvvetlerin talaş kaldırmak için yeterli olmaması, 
takımın otlama denilen (tırlama) hareketi sergilemesinin 
talaş oluşumunu ve yüzey pürüzlülüğünü olumsuz 
yönde etkilediği düşünülmektedir. Talaş derinliği ile uç 
radyüsü arasında uyum olmazsa tırlama meydana gelir 
ve yüzey pürüzlülüğü kötü çıkar.  

 
DIN 2738 malzemenin işlenebilirliği yönünden en uygun 
çözüm 0.8 mm standart uç geometrisinde 0.05 mm/dev 
ilerleme değeri olduğu görülmektedir. Ancak standart 
kesici uç 0.075 mm/dev ilerleme değerindeki yüzey 
pürüzlülüğü değeri, silici uç ile 0.25 mm/dev ilerleme 
oranında elde edilmiştir. Bu değerlere göre kesici takım 
hasarının birinci kriter olmadığı, yüzey pürüzlülüğünün 
öne çıktığı durumlarda 0.8 mm silici ucun takım 
geometrisinin kullanılması imalatta üretim süresinin 
yaklaşık dört katı azalması anlamına gelmektedir. 
 
Silici kesici uç 0.8 mm ile yapılan deneylerde oluşan  

 

talaş tipleri Şekil 6’da verilmiştir. Silici kesici takım 
geometrisine göre en uygun çözüm olan 0.25 mm/dev 
ilerleme değerinde büyük adımlı helisel çapaksız bir 
talaş tipi oluşmuştur. Burada 0.1 mm/dev ilerleme 
değerine kadar şerit, karmaşık, birbirine sarılmış talaş 
tipi oluşmuştur. İlerleme hızı 0.15 mm/dev değerinden 
sonra ise talaş tipleri helisel adımlı sürekli bir yapıda 
oluşmuştur. 

 

Kesme hızı 250 m/dak
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Şekil 4. 0.8 mm kesici uç ile oluşan yüzey pürüzlülüğü 
karşılaştırması 

 

      

f=0.05 
mm/dev 

f= 0.075 
mm/dev 

f= 0.1 
mm/dev 

f= 0.15 
mm/dev 

f= 0.2 mm/dev 
f= 0.25 
mm/dev 

 
Şekil 5. 0.8 mm standart uç ile 250 m/dak kesme hızında oluşan talaş tipleri. 

 

      

f= 0.05 
mm/dev 

f= 0.075 
mm/dev 

f= 0.1 mm/dev 
f= 0.15 
mm/dev 

f= 0.2 
mm/dev 

f= 0.25 
mm/dev 

Şekil 6. 0.8 mm silici kesici uç ile 250 m/dak kesme hızında oluşan talaş tipleri 
 
 
3.3. Deneylerin İstatistiksel Analizi  

 
Deneyler sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülüğü 
değerlerine istatistik analiz uygulanmıştır. Bu amaçla 
ANOVA analizi ve DUNCAN testi yapılarak, yüzey 
pürüzlülüğü üzerinde faktörlerin etkileri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Seçilen kesme hızı, takım uç geometrisi ve 
ilerleme değerlerinde elde edilen yüzey pürüzlülüğü 
değerlerinin aritmetik ortalamaları Çizelge 3’de 
verilmiştir 
Yüzey pürüzlülüğü değişimi üzerinde etkili olan 
faktörlerin belirlenmesi için Anova analizi yapılmıştır 

(Çizelge 4). Çizelgeye göre P değeri 0.05 değerinden 
küçük çıktığından istatistiksel olarak % 95 güven 
düzeyinde faktör seviyelerindeki değişimin yüzey 
pürüzlülüğü üzerindeki etkisi önemlidir. Buna göre F 
değeri büyük olan faktör daha etkilidir. Burada sabit 
kesme hızı değerinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde uç 
yarıçapının ( F: 44,046 ) ilerlemeden daha etkili olduğu 
görülmüştür. İlerleme hızının ise ( F: 33,539 ) yüzey 
pürüzlülüğü üzerinde ikinci sırada etkili olduğu 
görülürken, uç yarıçapı ile ilerleme etkileşiminin ise 
yüzey pürüzlülüğü üzerinde, bu iki faktörden daha az 
etkili olduğu görülmektedir ( F: 26,650).  
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Çizelge 3. Deneylerde Elde Edilen pürüzlülük değerlerinin ortalaması 

 

Kesme Hızı Uç Yarıçapı İlerleme Ortalama Ra Standart Sapma Alt Sınır Üst Sınır 

250 08 R 0,05 0,403 0,023 0,196 0,609 

250 08 R 0,075 0,607 0,015 0,400 0,813 

250 08 R 0,10 0,490 0,030 0,283 0,696 

250 08 R 0,15 1,492 0,019 1,285 1,698 

250 08 R 0,20 1,798 0,016 1,591 2,004 

250 08 R 0,25 1,977 0,064 1,771 2,183 

250 08 W 0,05 1,108 0,512 0,902 1,314 

250 08 W 0,075 1,340 0,198 1,134 1,546 

250 08 W 0,10 1,260 0,090 1,053 1,466 

250 08 W 0,15 1,233 0,010 1,027 1,439 

250 08 W 0,20 1,499 0,182 1,292 1,705 

250 08 W 0,25 0,576 0,014 0,370 0,782 

 
 

Çizelge 4. Yüzey pürüzlülüğü (Ra) için Elde Edilen Anova ANOVA sonuçları 
 

Kaynak 
Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Değeri 

P-Değeri 
(P<0.05) 

Corrected Model 13,987 23,000 0,608 30,417 0,000 

Intercept 55,494 1,000 55,494 2775,703 0,000 

Uç Yarıçapı 2,642 3,000 0,881 44,046 0,000 

İlerleme hızı 3,353 5,000 0,671 33,539 0,000 

Uç Yarıçapı * İlerleme hızı 7,992 15,000 0,533 26,650 0,000 

Error 0,480 24,000 0,020   

Total 69,960 48,000    

 
 
Farklı uç yarıçapı ve ilerleme hızlarında elde edilen 
yüzey pürüzlülüğü değerlerinin birbirlerine göre 
farklılıklarının hangi parametrelerde etkin olduğunu 
belirlemek için Duncan testi yapılmıştır (Çizelge 5,  ve 
6). Duncan DUNCAN testi, kesici uç geometrisi ve 
ilerleme parametreleri için ayrı ayrı yapılmış ve kendi 
aralarında etkili olan homojenlik gurupları belirlenmiştir. 
Çizelge 5’e göre 0,4 mm yarıçaplı silici ve standart uç 
farklı gurupta çıkarken, 0.8 mm silici ve standart uç ile 
elde edilen pürüzlülük değerleri aynı homojenlik 
grubunda çıkmıştır. Bu durum yüzey pürüzlülüğü 
açısından, 0.8 mm standart ve silici uç tipinin 
birbirinden çok farklılık göstermediğini, bu duruma göre 
bu iki tip kesiciden biri ile kesme işlemi yapıldığında 
aynı sonucun elde edileceğini göstermektedir. 

İlerleme değerine göre yapılan Duncan testi sonucuna 
göre (Çizelge 6) 0,05; 0.1; 0.075 değerlerindeki 
pürüzlülük değerleri aynı homojenlik grubunda, 0,2 ile 
0,25 ilerleme değerleri aynı homojenlik grubunda 
oluşmuş ancak 0,15 ilerleme değerinde elde edilen 
pürüzlülük değeri farklı homojenlik grubunda çıkmıştır. 
Çizelgeya göre aynı homojenlik grubunda çıkan 
ilerleme değerleri aynı pürüzlülük değeri vermektedir. 
Bu duruma göre yapılacak bir kesme işleminde 1. 
gruba giren ilerleme değerlerinden 1 tanesinin 
seçilmesinin, 3. gruptaki ilerleme değerlerinden de bir 
tanesinin seçilmesinin farklılık açısından yeterli olacağı 
görülmektedir.  

Çizelge 5. Kesici uç geometrisi için Duncan DUNCAN 
testi sonuçları 

 

 Homojenlik Grubu 

Uç çapı 1 2 3 

0,4 silici 0,688   

0,8 radüslü  1,127  

0,8 silici  1,169  

0,4 radüslü   1,317 

 

Çizelge 6. İlerleme hızları için Duncan DUNCAN testi 
sonuçları 
 

 Homojenlik Grubu 

İlerleme hızı 1 2 3 

0,05 0,790   

0,1 0,830   

0,075 0,893   

0,15  1,091  

0,2   1,406 

0,25   1,442 
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4. SONUÇLAR 
 
Çalışmada DIN 2738 plastik kalıp çeliğinin farklı kesme 
parametreleri ve kesici uç geometrisi ile işlenmesi 
neticesinde oluşan yüzey pürüzlülüğü ve talaş 
oluşumunun araştırılması yapılmıştır. Deneysel 
çalışmadan elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerlerine 
istatistiksel analiz uygulanmış ve işlenebilirlik kriteri 
olan pürüzlülük üzerinde etkili olan en önemli kesme 
parametresi belirlenmiştir. Çalışma neticesinde şu 
bulgulara varılmıştır; 
 
Ön deneyler neticesinde, kesme hızının artması ile 
yüzey pürüzlülüğünün düştüğü, 450 m/dak dk 
değerinden sonra tekrar artış eğilimi gösterdiği 
görülmüştür. Artan kesme hızı ile pürüzlülük değerinin 
azalması genelde işlenebilirlik literatür ile uyum 
sağlanmaktadır. üne de uymaktadır. 
Sabit ilerleme hız değerinde, değişken kesme hızlarına 
göre, ön deneylerde elde edilen talaş tipleri genel 
olarak kırık, kısa, farklı yarıçaplı şekillerden oluşmuştur. 
Sürekli talaş çıkmaması işlenebilirlik açısından olumlu 
bir durumdur. 
   

250 m/dak dk kesme hızı ve değişken ilerleme oranı 
değerlerinde yapılan asıl işlenebilirlik deneylerinde, 
kesici takım uç geometrisine göre farklılıklar 
görülmüştür. 0.8 mm standart uç ile yapılan deneylerde, 
ilerleme oranının artması ile yüzey pürüzlülüğünün de 
arttığı görülmüştür. Bu kesici uç ile 0.05 mm/dev 
ilerleme değerinde 0.403 µm ile en düşük pürüzlülük 
elde edilmiştir. 
 
0.8 mm silici  kesici uç deneylerine göre yüzey 
pürüzlülüğü 0.15 mm/dev ilerleme değerine kadar 
azalmakta ancak bu değerden sonra tekrar artmaktadır. 
En düşük pürüzlülük değeri bu ilerleme değerinde 0. 
0,576 µm olarak oluşmuştur. Silici  kesici uçta, standart 
uç ile en düşük yüzey pürüzlülüğünün elde edildiği 
ilerleme değerinin (0.05 mm/dev) üç katı ilerleme 
değerinde, standart uca göre daha düşük yüzey 
pürüzlülüğü elde edilebileceği görülmüştür. Bu durum, 
üç katı ilerlemede aynı yüzey pürüzlülüğünün elde 
edilebilmesi ile imalatta üç katı üretim artışına imkan 
verecektir.  
 
 

. 
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Özet 

Bu çalışmada, S700Cr çeliğinin nokta kaynağı ile 
birleştirilmesinde farklı kaynak parametrelerinin elektrot 
dalma derinlikleri üzerine olan etkisi incelenmiştir. 
Deneylerde 30 periyod kaynak zamanı 9.79 kA kaynak 
akımlarında 875 µm en yüksek dalma derinliği olarak 
elde edilmiştir. Isı girdisi miktarı arttıkça elektrot dalma 
derinlikleri de artmıştır. En düşük akım ve kaynak 
süresi seviyelerinde elde edilen en yüksek dalma 
derinliği ise 200 µm olmuştur. Kabul edilebilir dalma 
derinlikleri kaynak akımı ve kaynak süresi bakımından 
irdelenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Direnç nokta kaynağı, AHSS, 

Elektrot dalma derinliği 

Abstract 

In this study, the effect of different welding parameters 
on electrode plunge depth of S700Cr sheets welded 
with resistance spot welding technique  were 
investigated . In the experiments, the highest plunge 
depth was obtained in the 9.79 kA welding current and 
30 period welding duations as 875 µm. As heat input 
raised, electrode plunge depth were increased. The 
highest plunge depth obtained in all currents and period 
levels was 200 µm. Acceptable plunge depths are 
evaluated in terms of welding currents and welding 
times. 
Keywords: Resistance Spot Welding, AHSS, Electrode 

Plunge Depth 

1. Giriş

Nokta direnç kaynağı günümüzde otomotiv ve taşıma 
endüstrisinde önemli yer tutmaktadır Sıradan bir araçta 
yaklaşık 3000-5000 adet arası nokta kaynağı bulunur 

[1,2]. Araç üzerinde bulunan malzemelerin mekanik

özellikleri ne kadar önemli olursa olsun birleşimin 
kalitesi göz önüne alınmalıdır. Birleşimin zayıf veya 
yetersiz olması durumunda tasarlanan mühendislik 
çözümlerini de boşa çıkarmaktadır. Bu da, nokta direnç 
kaynağının ulaşım sektöründe ne kadar önemli 
olduğunu gösterir [3].   

Treyler sektöründe S700Cr çeliği en fazla kullanılan 
çelik sac türlerinden biridir. Treyler üzerindeki nokta 
kaynağının çekme mukavemeti ve geometrisi bağlantı 
sağlamlığı açısından önemli rol oynar [4]. Elektrot 
dalma derinlikleri bağlantının dış görünüşüne zarar 
vermektedir. Düşük ısı girdilerine her ne kadar 
elektrodun dalma derinliği düşük olsa da kaynak 
çekirdeğinin çapı bağlantı mukavemeti için yeterli 

değildir. Isı girdisinin yükselmesiyle bağlantı 
mukavemeti artsa da bu sefer elektrot derinliğinde de 
artış olmaktadır. Ayrıca, yüksek ısı girdisi ile ısı tesiri 
altındaki bölgenin (ITAB) kesitini azaltarak birleşimin 
zayıflamasına neden olur. Diğer bir husus ise, kaynak 
esnasında kaynak çekirdeğinin elektrot basıncı 
sebebiyle sıçrantıya sebep olmasıdır [5]. 

Bu çalışmada, farklı akım ve kaynak sürelerinin S700Cr 
treyler çeliğinin nokta kaynağı elektrot dalma derinliği 
üzerine olan etkisi incelemiş ve en optimum aralıklar 
belirlenmiştir. 

2. Materyal ve Metot

1.5 mm kalınlığında S700Cr çeliği SSAB firmasından 
temin edilmiştir. Çeliğin kimyasal kompozisyonu Tablo 
1’de gösterilmektedir. Saclar 30x30 mm boyutlarına 
Ermaksan giyotin makas ile dilinmiştir. Yüzeylerde 
bulunan yağ, kir, pas vb. maddeleri uzaklaştırmak için 
30 dakika ultrasonik temizleme uygulanmıştır. Nihai 
temizliği sağlamak için yüzeyler aseton ile silinmiştir.  

Tablo 1 S700Cr çeliği kimyasal bileşimi 

C Si Mn P S Cr 

0.134 0.18 1.46 0.012 0.004 0.03 

Mo V Ni Cu Al Nb 

0.00 0.02 0.04 0.01 0.049 0.015 

Deneylerde 120 kVa maksimum kapasiteye sahip sabit 
ve pnömatik pistonlu çeneler ile donatılmış endüstriyel 
tip nokta direnç kaynak makinesi kullanılmıştır. Sıkma, 
kaynak, bekleme ve ayrılma zamanları ile kaynak akım 
seviyesi makine ara yüzü ile ayarlanmıştır. Kaynak 
akım seviyeleri Dengensha ampermetre ile ölçülmüştür. 
Elektrot kuvveti şartlandırıcı üzerinden 5 kN olarak 
ayarlanmıştır. Deneylerde 6 mm düz uca çapına sahip 
Cu-Cr konik elektrotlar kullanılmıştır. Kaynak süreleri 
10, 15, 20, 25 ve 30 periyod olarak ayarlanmıştır (1 
periyod=0.02 sn). Her bir kaynak süresi için 6.33 kA’ 
den 9.79 kA seviyesine yaklaşık 1,35 kW aralıklar ile 
deneyler geçekleştirilmiştir. Deneylerde, sıkma, 
bekleme ayrılma zamanları 25 periyod olarak 
ayarlanmıştır. Elektrot çapları ölçümü için kaynak 
kesitleri tam ortadan hassas kesme cihazıyla 
kesilmiştir. Bakalite alınan numunelere metalografik 
zımparalama ve parlatma uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. Elektrot dalma derinlikleri ve 
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genişlikleri Nikon Eclipse L150A stereo mikroskopta 
alınmıştır.   
 

3. Bulgular ve Tartışma   
 
Kaynak süresinin elektrot derinliğine olan etkisi Şekil 
1’de gösterilmiştir. Buna göre, elektrot dalma derinlikleri 
kaynak akımı arttıkça ısı girdisinden dolayı yükselme 
göstermiştir. Kaynak zamanı açısından 15 periyod ve 
altı düşük elektrot dalma derinliği gösterirken, 20 
periyod ve üstü değerlerde belirgin bir şekilde daha 
yüksek elektrot dalma derinlikleri elde edilmiştir. 10 ve 
15 periyod kaynak sürelerinde en fazla 200 µm elektrot 
derinliği elde edilmişken 20 periyod ve daha yüksek 
kaynak sürelerinde en yüksek dalma derinliği 900 µm 
olarak ölçülmüştür. 

 
Şekil 1. Kaynak süresinin elektrot dalma derinliğine 

olan etkisi 
 

Şekil 2’de kaynak akımlarının elektrot derinliklerine olan 
etkisi gösterilmektedir. Buna göre, 6.33 kA kaynak 
akımı değerlerinde en düşük elektrot dalma derinliği 
elde edilmiştir. Kaynak akımı arttıkça elektrot dalma 
derinliklerinde de artış meydana gelmiştir. 7.4 kA 
değerlerine kadar elektrot dalma derinliklerinde çok 
yüksek bir değişim gözlemlenmezken, 8.3 kA ve daha 
yüksek kaynak akım değerlerinde yüksek oranlarda 
artış olmuştur. 
 

 
Şekil 2. Kaynak akımlarını elektrot derinliğine olan etkisi 
 

Kabul edilebilir en yüksek elektrot dalma derinliği sac 
kalınlığının %25’si kadardır. Buna göre, 375 µm’den 
daha yüksek dalma derinliği değerleri uygun bir kaynak 
lobu oluşturmada sınır olarak kabul edilir. Buna göre, 
8.3 kA ve daha üst kaynak akımı parametreleri için en 
yüksek kabul edilebilir kaynak süresi 25 periyoddur. 7.4 
kA için en yüksek kaynak süresi ise 25 periyod 
olmuştur.  
 
Kaynak süresi açısından değerlendirilecek olunursa, 20 
25 ve 30 periyod için en yüksek kaynak akımı 7.4 
kA’dir. 10 ve 15 periyod için kullanılan parametrelerde 
bir üst sınır bulunmamaktadır  
 

4. Sonuçlar 
 

Yapılan deneyler neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

1- Isı girdisi miktarı ve elektrot basıncı elektrot 
dalma derinliğini etkileyen en büyük 
faktörlerdir. 

2- En yüksek kabul edilebilir elektrot dalma 
derinliği 25 periyod 7.4 kA kaynak akım 
değerlerinde 375 µm olarak elde edilmiştir. 

3- Kullanılan parametreler ile elde edilen en 
yüksek dalma derinliği 900 µm’dir. 

4- 10 ve 15 periyod kaynak süresi değerlerinde 
kullanılan akım parametreleri ile kabul 
edilebilir elektrot dalma derinliği elde etmek 
mümkündür. 

5- 20 periyot ile 8.3 kA akımı değerleri ve üstü 
kaynak parametrelerinde elde edilen dalma 
derinliği diğer kaynak şartlarına göre orantılı 
değildir. 
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Özet 
 
İçten yanmalı motorlarda alternatif yakıt olarak 
kullanılan LPG’nin performans ve emisyon üzerine 
etkileri, bu yakıtın benzine göre tercih edilmesindeki en 
önemli kıstaslardan olmaktadır. Bu çalışmada LPG’nin 
manifold basıncına bağlı ayarının performans ve 
karbon emisyonu üzerine etkileri incelenmiştir. Bu 
amaçla, 4 silindirli bir motor ile saha testleri yapılmış ve 
gerçek şarttaki veriler toplanmıştır. Yol verisinde elde 
edilen sonuçlar ışığında, aynı motor dinamometre 
ortamında koşturulmuş ve LPG yazılımı ile manifold 
basınç çizelgesinde değişiklikler yapılmış, performans 
ve karbon emisyonu üzerine etkileri incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: İçten Yanmalı Motor, LPG, 

Manifold basınç, Performans, CO2 
 
Abstract 
 
The one of the most important criteria for choosing LPG 
which is used as an alternative fuel in internal 
combustion engines, compared to gasoline is 
performance and emissions.  
In this study, the effects of LPG map setting on 
performance and carbon emission were investigated. 
For this purpose, field tests were performed with a 4-
cylinder engine and the datas in the actual condition 
was collected. Then, with the same engine, the test set 
up was prepared. Through this set up, the effects of 
different LPG map settings on performance and carbon 
emission were investigated. 
 
Keywords: IC Engines, LPG, Manifold Pressure, 

Performance, CO2 
 

1. Giriş 
 

Günümüzde, başta taşımacılık olmak üzere, elektrik 
üretimi ve ısınma ihtiyaçlarının karşılaması gibi birçok 
alanda ihtiyaç duyulan enerjinin büyük bir bölümü fosil 
kökenli yakıtlarla karşılanmaktadır.2004 yılı 
istatistiklerine göre, toplam petrol rezervlerinin yaklaşık 
1,54 x 1011 m

3
 olduğu ve bu rezervlerin ortalama 50 yıl 

sonra tükeneceği tahmin edilmektedir. [3] Tüketilen 
petrolün 1/3’ü 185 kW’tan daha küçük güç kapasiteli 
taşıt motorlarında tüketilmektedir ve bu motorlar egzoz 
emisyonları nedeniyle çevre kirliliğinin temel nedenini 
oluşturmaktadır. Mevcut enerji kaynaklarının hızla 
tükenmekte olması, taşıtlarda kullanılabilecek alternatif 
yakıt tipleri konusunda araştırmalar yapılmasını 
gerektirmiştir.[1] İçten yanmalı motorlarda benzin, 
motorin gibi geleneksel yakıtlar kullanılmaktadır. 
Geleneksel yakıtların yerine kullanılan yakıtlar ise 
alternatif yakıtlar olarak ifade edilmektedir.  Bu noktada, 
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), sıvılaştırılmış doğalgaz 

(LNG), sıkıştırılmış doğalgaz (CNG), alkol içeren 
yakıtlar (Metanol, etanol ve diğer alkollerin saf veya 
%70’den az olmayan karışımları), hidrojen, elektrik, 
biyolojik maddelerden üretilen alkol olmayan yakıtlar, 
soya yağı, ay çiçek yağı, diğer bitkisel yağ esaslı 
yakıtlar alternatif yakıt olarak kabul edilmektedir.  

Otomotiv sektöründe petrole alternatif enerji kaynağı 
arayışları 1930’lu yıllarda LPG’nin araçlarda yakıt 
olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay 
bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla 
çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile 
dünyada birçok ülke otomobillerde LPG kullanımını 
özendirerek yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar 
yapılmaktadır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Fransa, 
Belçika, Japonya, Avusturya, Amerika ve dünyanın pek 
çok ülkesinde LPG yakıt olarak otomobillerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde artan benzin 
fiyatları, 1985’ten sonra ülkemizde de otomobillerde 
yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak kullanılmasının 
önünü açmıştır.[6] TUİK verilerine göre ülkemizde 4.5 
milyondan fazla LPG dönüşümü yapılmış araç 
bulunmaktadır[22].  

1973 yılında dünya enerji üretiminin 46,2’si petrolden 
sağlanırken bu rakam 2014 yılında 31,3’e gerilemiştir. 
Buna ek olarak 1973’te rafine edilen ham petrolün 
yalnızca %5,8’i LPG iken 2014 yılında %9,2’ye 
ulaşmıştır. [4] Ülkemizde, 1986 yılında doğalgazın 
ısıtma sistemlerinde yakıt olarak kullanılmaya 
başlamasından sonra motorlu taşıtlarda da doğalgaz 
kullanımı gündeme gelmiştir. Türkiye de özellikle, 1996 
yılında hızla artan ve çoğunlukla ticari araç sahiplerinin 
yöneldiği ve alternatif yakıt olarak seçilen LPG 
kullanımı gündeme gelmiştir. Bu yakıtın seçilmesinin en 
önemli nedeninin birim litre fiyatının benzine oranla 
düşük olmasıdır. LPG yakıtının egzoz emisyonlarının 
düşük olmasının seçimde diğer bir kriter olarak etkin rol 
oynadığı görüşü çok kuvvetli değildir. [5]  LPG’nin 
araçlarda alternatif yakıt olarak seçilmesindeki önemli 
bir etken ise çok detaylı ve karmaşık modifikasyonlara 
gerek duyman motora uygulanabilmesidir. Ancak 
aslında önemli olan yüksek oktan sayısı ve düşük 
egzoz emisyonlarıyla diğer yakıtlara göre etkili bir 
alternatif yakıttır. [7] Petder’in 2017 yılında yayınlanan  
raporuna göre ülkemizde tüketilen 95+97 oktan benzin 
toplamı 3 milyon metreküp mertebesinde iken lpg 
tüketimi 5.6 milyon metreküp mertebesindedir[23]. 

Yamın ve ark. yaptıkları çalışmada, motor tasarımı ve 
çalışma parametrelerinin ısı kayıpları üzerine etkilerini 
ortaya koymuşlardır. Sıkıştırma oranını, valf alanını ve 
hava fazlalık katsayısını arttırmanın ısı kayıplarını 
azalttığını ancak vuruntu konusuna dikkat edilmesi 
gerektiğini vurgulamışlardır. Sonuç olarak ise ısı kaybı 
yüzdesini arttırmanın, tepe basınç ve sıcaklık değerini 
düşürdüğünden motor gücünü azalttığını 
belirlemişlerdir. [21] 
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Gümüş, çalışmasında benzin ve LPG enjeksiyon 
sistemine sahip buji ateşlemeli bir motorda LPG 
kullanım oranının motor performansı, emisyonlar ve 
yakıt ekonomisine olan etkisi incelemiştir. Deneyler tüm 
LPG kullanım oranlarında egzoz emisyonları ve yakıt 
ekonomisi açısından benzine göre olumlu sonuçlar 
vermiştir. Motor performansı açısından ise yalnız %25 
LPG kullanım oranında olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir.[8] 

Sayın ve ark. karbüratörden motora yakıt geçişini 
sınırlayan yakıt memeleri %10 oranında küçültülüp 
eksik kalan yakıt ihtiyacını  karbüratöre eklenen LPG 
yakıt nozülü ile sağlamışlardır. Karbüratör ana yakıt 
memesi %10 oranında küçültülürken; motordan aynı 
yük ve devir şartlarında her iki yakıtla (benzin, 
benzin+LPG) çalışma durumunda, aynı gücün elde 
edilmesi için, LPG nozül çapı ve basıncı 
hesaplamışlardır. Sonuç olarak; çift yakıtlı çalışma ile 
özgül yakıt tüketiminde %4, CO’da %13, HC 
emisyonlarında %5 azalma olduğu sonucuna 
varmışlardır.[9] 

Myung ve ark. buji ateşlemeli, direkt püskürtmeli, düşük 
verimli benzin + LPG ve sadece benzin ile çalışan 
motorda düzenlenmiş ve düzenlenmemiş toksit 
emisyonlarını üzerine yaptıkları çalışmada THC, NOx 
ve partiküllerde çift yakıtlı motorun daha iyi sonuçlar 
verdiğini ortaya koymuşlardır. Çift yakıtlı motorda THC- 
NOx değerleri %48, partikül sayısı %99 ve partikül 
kütlesi %74 azalmıştır. [10] 

Boretti ve ark.  %100 LPG ile çalışan uzun mesafe yük 
taşımacılığında kullanılan Diesel kamyon motoru 
dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Motor küçük değişiklikler 
yapılarak buji ateşlemeli hale getirilmiş ve Diesel 
motoruna denk tork ve güç elde edilmiştir. Bu 
çalışmaya göre bu dönüşüm ile 1000km’de 300$ yakıt 
tasarrufu sağlanmakta, bu sayede dönüşüm maliyeti 
kısa sürede geri kazanılmaktadır. NOx, NO2, CH4, 
CO2 emisyonlarında önemli düşüşler sağlandığı, 
dönüştürülmüş sistemlerin Diesel’e göre daha çevreci 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Düzenli bakım 
aralıklarının arttığını, daha düşük bakım maliyeti ve 
bakım zamanı ile sürdürebilirliğin mümkün olduğunu 
değerlendirmişlerdir. [11] 

WANG ve ark. LPG ile çalışan buji ateşlemeli küçük bir 
motorun yanma ve emisyon analizini yapmıştır. Bu 
çalışma için tek silindirli, 4 stroklu, su soğutmalı 125cc 
hacminde buji ateşlemeli motosiklet motoru LPG’ye 
uygun şekilde modifiye edilmiştir. LPG’li motorda 
benzinli motorun %95’i güç elde edilmiş yani önemli bir 
güç kaybı yaşanmamıştır. HC ve CO emisyonları büyük 
ölçüde düşerken NOx emisyonunda yükselme 
görülmüştür. Emisyon değerleri motosiklette yakıt 
olarak LPG kullanımının sıkı regülasyon değerlerine 
uygunluk için potansiyeli olduğunu göstermiştir. [12] 

Mızushıma ve ark. %20 ve %100 Propan ihtiva eden 
LPG ile 4 stroklu motor üzerinde yaptıkları 
çalışmalarında her iki karışımın da benzinli motora göre 
vuruntu bakımından daha iyi sonuçlar elde etmiştir. 
Yanma hızları karşılaştırıldığında en hızlı olan %100 
Propan ardından %20 Propan ve en son olarak da 
benzin gelmiştir. [13]   

Kaleemuddın ve ark tek silindirli motorda Diesel, Bio-
Diesel, LPG ve CNG motor performansı ve egzoz 
emisyonlarını inceledikleri çalışmalarında, B100 Bio-
Diesel yakıtının HC emisyonlarının azaldığı ancak NOx 
emisyonunun arttığını, var olan Diesel motorunun LPG 
ile ve CNG ile ayrı ayrı çift yakıtlı olarak sorunsuz 

çalıştırabildiğini ve tam gaz performansının sıradan 
Diesel’e göre daha iyi olduğunu, %15 daha fazla 
soğutmaya ihtiyaç duyduğunu ortaya koymuşlardır. [14] 

Chitragar ve ark. 4 silindirli 4 stroklu motorun saf 
hidrojen ve LPG ile rölantideki yanma ve emisyon 
analizini incelemişlerdir. Testler LPG için buharlaşma 
basıncında ve iki aşamalı olarak silindir basıncından 
atmosferik basınca düşürülen sıkıştırılmış hidrojen gazı 
ile gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma için motor öncelikle 
benzin ardından saf hidrojen ve  son olarak LPG ile 
çalıştırılmıştır. Benzine oranla silindir içi basınçlarında 
hidrojende %13 artış, LPG’de %4,5 düşüş gözlenmiştir. 
Hidrojenin yanma süresinin diğerlerine oranla çok kısa 
olduğu gözlenmiştir.  [15]  

Lıguang ve ark. elektronik kontrol edilen LPG 
enjeksiyon sistemini küçük hacimli bir motora 
uygulamışlardır. Elektronik sistemde hava-yakıt oranı 
optimize edilerek mekanik sistemdeki aynı HC 
emisyonu için CO ve NOx emisyonlarında önemli 
ölçüde azalma sağlandığı görülmüştür. Elektronik 
sistem ile HC emisyonu neredeyse tüm çalışma şartları 
için 300 ppm değerinin altında,  3000 devir/dk motor 
devrinde ise 200 ppm değerinin altında elde edilmiştir. 
NOx emisyonları mekanik sisteme göre 2000 ppm 
azalarak 2600 ppm değerinin altında kalmıştır. Son 
olarak CO emisyonlarında %40’a varan bir azalma ile 
%3,5 değeri ölçülmüştür. Bu araştırma LPG kullanılarak 
çok düşük emisyonlu motosiklet geliştirme şansı 
olduğunu ortaya koymuştur.  [16] 

Çınar  ve  ark.  çalışmalarında Benzinli ve LPG’li 
motorda farklı valf açıklıkları için performans ve egzoz 
emisyon değerlerini incelemişlerdir.  Deneyler 1700-
3200 rpm motor hızlarında, tam açık gaz kelebeğinde 
ve lambda=1 değerlerinde gerçekleştirilmiştir. 7mm valf 
için LPG’li kullanımda tork ve güç azalmıştır,  özgül 
yakıt tüketimi artmıştır. 2600 devir ve LPG’li çalışma 
şartında tork %8 azalmıştır, özgül yakıt tüketimi %7 
artmıştır.  HC ve CO emisyonlarında düşüş 
gözlemlenmiş, ancak NOx emisyonu artmıştır. 8 mm 
valf çalışmada ise tork, özgül yakıt tüketimi,  HC ve CO 
emisyonlarında iyileşme gözlemlenmiştir. Düşük motor 
hızlarında, valf açıklığı artışıyla motor performansı ve 
egzoz emisyonlarında kötüleşme olduğu görülmüştür. 
[17] 

Suyabodha, çalışmasında buji ateşlemeli motorda 95 
oktan benzin ile LPG kullanımındaki enerji tüketimini 
gerçek yol şartlarında incelemiş ve şu sonuçları elde 
etmiştir. Sabit hızda enerji tüketim oranı LPG'de 
benzine göre daha az olmuştur ancak LPG tüketimi 
benzine göre daha fazla gerçekleşmiştir.  LPG hava ile 
daha iyi karışabilmektedir ve bu sebeple yanmanın 
daha iyi gerçekleştiği değerlendirilmiştir. Daha yüksek 
ısıl değere sahip olan benzin ani ivmelenmelerde daha 
iyi sonuçlar vermiştir. [18] 

Ceviz ve ark. çalışmalarında buji ateşlemeli 
motorlardaki LPG sıcaklığının değişimini 
incelemişlerdir. Buna göre LPG sıcaklığının motor 
performansında ve NO emisyonlarında etkili bir 
parametre olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmaya 
göre, LPG basınç regülatörü çıkışındaki sıcaklığı 30-
40

o
C bandında olması gerektiği değerlendirilmiştir. [19] 

Sulaiman ve ark. tek silindirli buji ateşlemeli motorda 
LPG kullanımını incelemişlerdir. Deney sırasında açık 
gaz kelebeği pozisyonunda %0 ile %100 arasında 
değişen yük değerlerinde inceleme yapmış, LPG 
kullanımının motor performansında bir miktar düşüşe 
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sebep olduğu ancak tüketim miktarlarının LPG 
tarafında daha az olduğunu ortaya koymuşlardır. [20]  

2. Deney Düzeneği  
Deneylerde özellikleri Çizelge-1’de verilen içten 
yanmalı motor,  Landi One LPG sistem dönüşümü ile 
kullanılmıştır. Cussons marka hidrokinetik dinamometre 
ile yüklenme işlemi yapılmıştır. Beckoff  marka 
endüstriyel PLC’ile  dinamometre kontrolü yapılmıştır. 
Deneylerde, motor hızı ve tork değeri ölçülüp motor 
gücü hesaplanmıştır. AVL marka Dicom 4000 model 
egzoz gaz analiz cihazı ile emisyon değerleri 
ölçülmüştür. ESİT marka terazi ile gravimetrik yöntem 
ile LPG tüketimi kütlesel ölçülmüştür. ELM 327 OBD II 
cihazı ve Torque Pro uygulaması ile OBD Can hattı 
üzerinden ECU bağlantısı yapılmıştır. Landi sistemine 
özel kalibrasyon yazılımı ile LPG parametrelerinde 
değişiklik yapılarak etkilerin incelenmesi sağlanmıştır. 
Deney düzeneğinin şeması şekil-1’de, kontrol sistemi 
şekil-2’de, görülmektedir. 

 
Çizelge-1 Deney Motoru Özellikleri 

Marka Mitsubishi 

Model Colt VI (Z30) 

Hacim 1.332 cc 

Silindir 4 

Valf Sayısı  16 

Maksimum  Güç 70 kW/ 6000 d/dk 

Maksimum Tork 125 N.m/4000 d/dk 

Sıkıştırma Oranı 10.5 

 
 

 
 

Şekil-1 Deney Düzeneği 

 
 

Şekil-2 Deney Düzeneği Kontrol Sistemi 

3. Deneysel Çalışma  
 
Deneyin yapılacağı verileri elde etme amacıyla araç 
100 km/h hızıyla giderken şekil-3’de verilen  Torque Pro 
programı vasıtasıyla devir ve gaz pedalı konumu 

okunmuştur. Bu şartların 3000 d/dk ve %25,1 gaz 
açıklığı olduğu görülmüştür.  

 Device Time  [MIDV] Injector Pulse Width(ms) Engine RPM(rpm) Absolute Throttle Position B(%) Air Fuel Ratio(Commanded)(:1) Speed (OBD)(km/h)
06:11:31 2,0480001 730,25 13,72549057 14,69999981 0
06:11:32 2,0480001 722,5 13,72549057 14,69999981 0
06:11:33 2,3039999 734,25 13,72549057 14,69999981 0
06:11:34 2,3039999 734,25 13,72549057 14,69999981 0
06:11:35 2,3039999 742 13,72549057 14,69999981 0
06:11:36 2,0480001 742 13,72549057 14,69999981 0
06:11:37 2,0480001 730,25 13,72549057 14,69999981 0
06:11:38 2,3039999 730,25 13,72549057 14,69999981 0
06:11:39 2,3039999 746 13,72549057 14,69999981 0
06:11:40 2,3039999 750 13,72549057 14,69999981 0
06:11:41 2,3039999 746 13,72549057 14,69999981 0
06:11:42 2,3039999 750 13,72549057 14,69999981 0
06:11:43 2,3039999 742 13,72549057 14,69999981 0
06:11:44 2,0480001 921,75 14,11764717 14,69999981 0
06:11:45 2,0480001 910 14,11764717 14,69999981 0
06:11:46 2,0480001 820,25 14,11764717 14,69999981 0
06:11:47 4,09600019 812,5 17,64705849 14,69999981 0
06:11:48 4,09600019 1328 17,64705849 14,69999981 0
06:11:49 2,55999994 1230,25 16,07843208 14,69999981 1
06:11:50 2,3039999 1093,75 13,72549057 14,69999981 2
06:11:51 2,3039999 984,25 13,72549057 14,69999981 3
06:11:52 3,32800007 941,25 18,8235302 14,69999981 1
06:11:53 3,83999991 1062,5 18,03921509 14,69999981 1
06:11:54 3,83999991 1164 18,03921509 14,69999981 3
06:11:55 2,55999994 1136,5 14,90196133 14,69999981 7
06:11:56 2,81599998 1066,25 16,86274529 14,69999981 7
06:11:57 2,81599998 1027,25 17,64705849 14,69999981 6
06:11:58 3,07200003 1300,75 17,64705849 14,69999981 8
06:11:59 2,55999994 1425,75 17,25490189 14,69999981 9
06:12:00 2,55999994 1484,25 16,47058868 14,69999981 10
06:12:01 2,0480001 1546,75 16,47058868 14,69999981 10
06:12:02 2,3039999 1558,5 17,25490189 14,69999981 10
06:12:03 2,3039999 1644,5 18,4313736 14,69999981 11
06:12:04 2,55999994 1769,5 18,4313736 14,69999981 12

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

 
Şekil-3 Torque Pro programı ve toplanan verilerin ekran 
görüntüsü 
 

Yol verisinde elde edilen sonuçlar ışığında, aynı motor 
dinamometre ortamında koşturulmuş ve LPG yazılımı 
ile şekil-4‘te görülen manifold basınç (map) 
çizelgesinde değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerin 
etkisi gözlenmiştir.  

 

Şekil-4 Manifold basınç çizelgesi görüntüsü 
 

4. Sonuçlar 

Yazılımdaki manifold basınç çizelgesinde 3000 devir 
çalışma şartında 115,123, 153, 159, 164, 169, 190 
değerleri denk gelecek şekilde değiştirilmiştir. 

Bu değişiklik neticesinde, lambda değerlerinin değişimi 
şekil-5’deki gibi gözlenmiştir.   Basınç değerinin, 
lambda’nın “1” çevresinde olduğu değerlerde 
hassasiyetinin çok daha fazla olduğu görülmüştür. 
Buna göre kalibrasyon yaparken map değerinin 1 birim 
değiştirilmesinin lambda üzerinde %1,55’lik etkisi 
olduğu görülmüştür. 

 
Şekil-5 Map değeri- lambda değişimi, 

Referans deneylerde motor benzinle çalıştırıldığında 
3000 d/dk ve 25,1 gaz açıklığında 19,4 kW güç 
üretmiştir. Tüm deneysel çalışmada motor, benzin ile 
ısıtılmış, devamında LPG ile çalıştırılmış ve güç ölçümü 
yapılmıştır,  güç değişimi Şekil 6‘daki gibi gözlenmiştir. 
En yüksek güç 159 map değerinde 18,73 kW olarak 
elde edilmiştir. Bu değer için benzine göre %3,45’lik bir 
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düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Diğer map değerleri için; 
115’te %8,92; 123’te 4,38; 153’te 4,28; 164’te 3,71; 
169’da %3,76 ve 190’da %3,71 düşüş meydana 
gelmiştir. 
 

Şekil-6 Güç-Özgül yakıt tüketimi değişimi 

En düşük özgül yakıt tüketimi 245 g/kW.h değeri 123 
map değerinde elde edilmiştir. 153’te %9,9, 159’da 
%17,8, 164’te %21,4, 169’da %23,7, 190’da %122,2 
artış meydana gelmiştir.  

 
Şekil-7’de map harita değerlerine göre karbondioksit ve 
karbon monoksit emisyonları gösterilmiştir. Fakir 
karışım bölgelerinde yani hava fazlalığının yüksek 
olduğu değerlerde beklendiği gibi tam yanma 
gerçekleşmiş ve karbon monoksit emisyonu 
oluşmamıştır. Zengin karışım bölgelerinde ise, silindire 
gönderilen yakıt tam olarak yakılamamış ve karbon 
monoksit olarak atılmıştır. Toplam karbon emisyonuna 
bakıldığında ise map değerindeki artışa bağlı olarak, 
karbon emisyonunda da artış olmaktadır. 

 
Şekil-7 Map değeri- karbon emisyonu değişimi 

 

5. Tartışma  
Bu çalışmada LPG map haritasının performans ve 
emisyon üzerine etkisi deneysel olarak incelenmiştir. 

Motor 3000 d/dk ve %25,1 gaz açıklığında çalıştırılmış 
ve manifold basınç değerleri çizelgesinin 
değiştirilmesinin etkileri incelenmiştir.   

- Map değerinin artması lambda üzerinde 
doğrudan etki etmiş ve map değerinin 
artmasıyla lambda değeri azalmıştır. 

- Map değeri doğru ayarlandığında performans 
düşüşü %3 mertebelerine kadar azaltılmıştır. 

- En yüksek performans karışımın zengin ancak 
lambda’nın 1’e yakın olduğu bölgelerde 
alınmıştır 

- Performans ve yakıt tüketimi açısından 
optimum değer lambda’nın birden çok az 
büyük olduğu bölgelerde oluşmuştur 

-  Map haritası ayarıyla kullanıcı isteğine göre 
düşük performans düşük yakıt tüketimi, 
performans ve yakıt tüketiminin optimum 
olduğu koşul, yüksek performans ve yüksek 
yakıt tüketimi olan durumların 
oluşturulabileceği, buna ek olarak sürüş 
modları oluşturulabileceği ve sürüş sırasında 
bu modlar arasında geçiş yapılabileceği 
görülmüştür. 
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Abstract
 

When sodium and potasium of alkali metals enter the 
blast furnace with ore, pellet, sinter, flux and coke, they 
exit with exhaust gas and slag. 
An excess of alkali metal in furnace may not be the only 
cause for the irregular movement of charge materials 
and various operating problems, but also the scaffold 
that is formed  by attaching on the walls of the furnace 
can reduce the service life of the furnace by damaging 
refractories. 
Under normal circumstances, alkali metals which enter 
with charge materials, even if in low amount, cause 
alkalis to accumulate rapidly in the furnace due to high 
slag basicity and high reservoir temperature. 
In studies performed on  scaffolds to date, in general 
the focus  has been on the slag disposal of alkali 
metals. Distinctively, the present study has investigated 
the physical properties of the raw materials used (ore + 
metallurgical coke), the distribution of the materials, 
and the gas in the furnace and its effects on the 
formation of scaffold. 

Keywords: Scaffold formation, scaffold preventation, 

alkalies, blast furnace 

1. Introduction 
 
Alkali metals are not contained within the iron ore. They 
ususally merge within the iron ore through non-ore 
bearing rocks in the mineral spring ore deposit. These 
rocks mainly include silicates, carbonates, schist or 
clay. Some alkali compounds are shown in Table 1 [1]. 

Table 1.  Alkali Compounds That Come With Iron Ore 

 
An attention that is paid to the amount of such materials 
entering the furnace during operation reduces the 
amount of alkali. 
A number of alkali also enters the furnace with coke. A 
coke which is considered to have a good quality 
includes approximatelty 2% of K2O and 1% of Na2O [2]. 
It is essential to continuously control the amount of 
alkali as it has significant effects on the blast furnace 
operations causing operation problems. 
Under operation conditons, it is required to determine a 
safe range of alkali selected depending on the raw 
material used. An appropriate range selected for 
afurnace may not be suitable for the operating 
conditions of the other [1]. 

The low iron grade, high gangue (Al2O3, SiO2), harmful 
amountof impurities, such as high Zn, As and S, and 
high alkali content in the iron ores of Turkey cause 
shortage in production, the coke tending to increase, 
and the hot metal quality to decrease. 
The approximate content of Na2O in the 5 iron ores 
purchased by Kardemir is not only 4.5 times higher 
than the imported ores but also the approximate 
content of K2O is 1.68 times higher when compared [3]. 
In Blast Furnaces of Kardemir (KARDEMIR Integrated 
Iron and Steel Factory, Karabük/Turkey) the total alkali 
entry is 5-6 kg per ton of liquid metal. Acceptable 
concentration of total alkali entry in blast furnace is 
maximum 2 kg. Kardemir’s No 3 blast furnace has been 
exposed to scaffold many times due to high alkali entry, 
and such scaffold has been cleaned with dynamite 
blasting method. 

2. Materials and Methods 
 
2.1. Alkali Circulation in the Blast Furnace 

While alkali (Na, K) compounds are partially reduced, 
ZnO is fully reduced in high furnace conditions. 
However, the materials released due to this reduction 
circulation in the furnace as they evaporate and 
condense and distrupt the operation order of the 
furnace. 
Alkalis mostly enter the blast funace as complex 
silicates, coke ash or as gang within ore. Other than 
those that are absorbed by the refractories, they exit 
the furnace within the gas in the upper part as hanging 
particles, or by slag. 
Alkalis do not build into the cast iron produced, 
however, they cause deterioration of the furnace 
system by circulating in the furnace.Volatile alkali 
vapors contained in the tuyere and bosh areas are 
transported to the upper parts of the furnace with blast 
furnace gas. When they reach cold areas with high 
oxygen potential, they react with the furnace refractory 
lining. Another portion clings to the charge material. 
While the charge material moves towards the lower 
parts of the furnace where the furnace is hot, alkali 
oxides are reduced and they again rise to the upper 
part. This movement constantly continues. 
Sodium, potasium and zinc contents are higher than 
the amount that enters with charge material within the 
800–1100 

o
C area in the furnace [4].  

2.2. Effects of Alkali Movements on the Furnace 
Operation 

Alkalis form K-Na silicates, which have binding 
properties, by compounding with SiO2 in the furnace 
with 560 

o
C. In 1000 

o
C temperature, they exist in the 

form of KCN and NaCN. 

K2CO3 + 4C + N2 = 2KCN + 3CO                          2.1 

Felspars 
K2O.Al2O3.6SiO2 

Na2O.Al2O3.4SiO2 

Feldspats 
Na2O.Al2O3.4SiO2 
K2O.Al2O3.4SiO2 

Salts Na2O2 

Carbonates Na2O.CO2 

Pyroxenes K2O.SiO2 
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When the reaction falls under 1000 
o
C, the reaction 

turns towards the carbonates and steady carbonates 
contained by the upper parts of the furnace. Because 
this carbonate is in the form of powder, it again 
descends to the bottom of the furnace together with the 
charged material. The reaction again moves to the 
right, and thus the cycle continues in the furnace. 
Cyanides are a good reductors, therefore they absorb 
heat from the lower parts of the furnace by reacting with 
FeO. In the upper parts, they once again release this 
heat back. The temperature reduces in the lower parts 
while it increases in the upper parts. This causes an 
increase in the comsumption of coke. 
Because alumina silicate bricks are often used in the 
lower and middle parts of the furnace body and in the 
tuyere areas, they penetrate into the brick craks and 
further into the structure itself in this area. It has been 
reported that there could be 15-30% of K2O within the 
bricks [5]. The alkali that enters the structure of the 
bricks decreases the mechanical endurance of the 
bricks. The penetration speed of K2O is higher than of 
Na2O. Their joint action with ZnO increases the speed 
of brick destruction. 
Alkali silicates in 1500 

o
C furnace forms with reaction 

below: 

2K(Na)SiO3+6C = 2K(Na)+2Si+6CO                        2.2 

K, Na minerals transform into gas form. While a part of 
the silicates, which is not involved in the reaction, move 
to slag, Na and K in gas form move into the upper parts 
of the furnace, and in the upper parts due to the 
decrease in temperature, Na and K gasses again form 
into K(Na)CO3 powder and thereby cause alkali 
accumulation in the furnace as a closed circuit. 
During the process of iron making, they accumulate in 
the blast furnace in the form of carbonates, intercalation 
compounds of carbon and as complex silicates. These 
compounds decompose in the lower part of blast 
furnace to give metallic alkali, which consumes high 
heat and releases the same in a colder region during 
condensation. Overall effect is cooling of the hearth and 
heating of the top zone [6,7]. The maximum impact that 
alkalis cause to blast furnace bricks is between 700-
1200 °C degrees. Reducing the mechanical properties 
of iron ore cause them to crumble. The work pace of 
the furnace is impaired with decreased gas 
permeability. 

Na and K vapors accumulated in charge, compounding 
with the Al2O3 and SiO2 in coke ash form silicates which 
have low melting temperature. Coke gains plastic 
property with this situation causing coke particles to 
crubmle as they expand 40% in 1200 

o
C temperature. 

 
2K+2C+N2=2KCN                                                    2.3  
K2CO3+4C+N2=2KCN+3CO                                    2.4 

Alkalis are effective on pellets as well and cause them 
to crumble and fragment at low temperatures. 

3. Scaffold 

3.1. Mechanism of Scaffold Formation 

The main reason of scaffold accumulation is the 
existence of alkali metals entering the furnace. The 
parameters that contribute to the formation can be 
summarised as follows: 

1. Uneven distribution of gas and materials,  
2. Insufficient coke endurance,  
3. Dusty iron ore charged to furnace,  
4. Dust in the slag, 
5. Carbon accumulation, 
6. Cooling plates (rarely). 

Scaffold is the common name given to the coarsening 
masses that grow that begins at the furnace wall and 
extends to the center and to the horizontal direction. It 
can take place in any area towards the upper part of 
bosh area till the top of the body. A typical example is 
shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figure 1.  Typical Scaffold Position 

Evaporating Na, K and Zn enter into the holes and 
between the bricks by re-oxidising in the belly and bosh 
area. The bricks soften and become slag as a result of 
cyanate, silicate, carbonate and oxides forming inside 
the bricks. 
Charging materials begin to accumulate on top of such 
softened bricks. The scaffold composed starts to grow 
upwards and and to the center. Since accumulation is 
within maximum 800-1000 

o
C temperature, the scaffold 

forms on top of the belly and below the body areas. The 
Image 3.1 shows a very large scaffold formed in 
Kardemir No 3 furnace in 2007. Areas of alkali 
accumulation in the furnace are shown in Table 2. 

Table 2  Accumulation of alkalis in the blast furnace 
during operation 
 

Accumulation Area %K2O %Na2O 

Smoke on the slag 23-39 7-12 

Infront of tuyeres 35-40 15-17 

Inside the scaffold 7-9 0,5-1 

Cyclone dust 3-0 7-8 

Molten salt in water 11-12 4-5 

Solution in skruber 3-4 1 

 
3.2.  Chemical Analysis of Scaffold 
 

With the charge materials and coke in scaffold result of 
chemical analysis of Skaffold parts. In the chemical 
analysis of scaffold particles, sodium, potassium, zinc 
and lead compounds were identified together with 
charge materials and coke. Analysis of scaffold formed 

Scaffold mass 

Furnace wall 

BOSH  

BELLY 

SHAFT  
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in Kardemir No 3 blast furnace in 2007 is shown in 
Table 3 [8]. 
 
Table 3. Chemical Analysis of Scaffold formed in 
Kardemir No 3 Blast Furnace  

Composite % 

K2O 6.87 

Na2O 0.14 

SiO2 25.94 

Al2O3 7.79 

Fe2O3 37.64 

MnO 2.27 

CaO 15.06 

MgO 2.59 

S 0.141 

P2O5 0.3 

TiO2 0.28 

C 0.96 

Density 
(g/cm

3
) 

2.55 

 
 
3.3.  Effects and Understanding of Scaffold 

When scaffold forms and grows in the furnace, the 
negative effects begin to appear. These can be 
summarised as follows: 
1. The volume of furnace shrinks,  
2.  Refractories start to disintegrate, 
3. The order of the process is disrupted,  
4. Production reduces, 
5. Slag volume increases, 
6. Coke consumption increases, 
7. Sudden slippages take place, enormous cooling of 
chamber can take place large  enough to cause crisis, 
8. Tuyere burning increases, 
9. The need for working with asidic slag, which 
increases the sulfur content in liquid metal, 
10. Consumption of manganese increases, 
11. The gas efficiency decreases, coke consumption 
increases, and the top part heats as a result of gas 
transition through channeling. 
12. Coke is crumbled, which reduces the gas   
permeability of the furnace, and the process 
deteriorates. Consumption of coke increases, 
13. Efficiency drops down. 

As evidenced by the results described below that 
scaffold has formed in furnace after it exceeds a certain 
size; 
1 The amount of dust thrown from the top suddenly 
increases 100-200% in a few days, 
2 Peak gas temperature rises, 
3 Low wall temperatures are detected,  
4 Peak gas CO / CO2 content rises,  
5 Hanging, shifting and irregular charging material 
landing are observed. 
 
3.4.  Scaffold Control andPrevention Methods 

Alkali problems in blast furnace can be resolved in two 
ways; 
1. High alkali entering the furnace can be minimised by 
processes: for example, high alkali containing ores 
being blended with low alkali containing ores, reducing 
alkali concentrationcof ores with high alkali by mineral 
processing methods, reducing the concentration of 
coke, or by removing alkalis from concentrate by 
chemical routes. 

2. In case of working with high alkali entry, alkali exit 
can be increased by changing blast furnace 
parameters, such as increasing slag volume, 
decreasing slag basicity, and controlling the furnace 
temperature and pressure [4]. 

These parameters can be different for each furnace 
and can be summarised as below; 
 
1. Reducing the concentration of CaO/SiO2 in the slag 
[9]. 
2. Low flame temperature [10]. 
3. Using the thin walled air-cooled bosh area [11]. 
4. Using compressed brick that contains high alumina 
grade 
5. Increasing side wall gas flow temperature. 
6. Avoiding use of ore with wide softening range. 
7. Avoiding charge with small particles. 
8. Using high strenght coke [12].  
 

4.  Experimental Studies 
 
4.1.  Scaffold in Kardemir No 3 Blast Furnace  

The time when the first scaffold was identified in the 
furnace, which was purchased for the enterprise on 
10.12.1962, was in 1966. Despite all the cleaning 
methods, because it was not possible to clean this 
scaffold, cleaning was performed by dynamite blasting 
method for the first time in March 1970. Following this 
date, all operational parameters were monitored in 
order to understand their effects on the formation of 
scaffold. As a result of these studies, the negative 
effects of alkali on the blast furnace operation were 
indisputably exposed. An increase of 1 kg alkali entry in 
1 ton of liquid metal (TLM) increases the consumption 
of coke 16 kg in 1 TLM. 

4.2.  Processes to Reduce Alkali Entry  

According to the data from No 3 Blast Furnace in 2011, 
it is identified that 47.4% of the alkali comes from sinter. 
In order to reduce this entry: 
1. The percentage of sinter was reduced, 
2. Either the amount of blast furnace flue dust in sinter 
was or was not used at all. 
In 2011, 46.65% of sinter was used used in charge 
material. The alkali sources in No 3 Blast Furnace in 
2011 are shown in Table 4.1. The monthly alkali entry 
for 1 TLM in 2011 are shown in Table 4.2. In order to 
reduce the alkali entry with lump ore, ores with high 
alkali have either been reduced or not used at all. 

Table 4. Alkali Sources for No 3 Blast Furnace in 2011 

Material   % 

Sinter 47.40 

Pellet 0.80 

Crushed ore    12.90 

Coke Sinter 38.90 

Flux 0.50 

 
4.3.  Improvement of Iron-Bearing Material and 
Coke Quality  

The dust amount in sinter, ore and coke must be 
extremely low. The alkali particles in dust form stick first 
to each other and then to internal wall of the blast 
furnace, which causes of scaffold. In order to reduce 
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the amount of dust in sinter, it is necessary to increase 
the strenght of sinter. Lump ores were sifted in ore 
preparation plants before charge. The dusty part was 
assessed in sinter plants. Image 1 shows before and 
after sifting appearance of lump ores. 

 

Image 1. Non Sifted and Sifted Conditions of  Lump 
Ores before Charge 

Significant decrease in furnace irregularity and flue dust 
was observed with the sifting of lump ores.  The critical  
CSR (Coke Strength after Reaction) value of 
metallurgical coke, which is a very important parameter 
for the liquid and gas permeability, was determined as 
50 in No 3 furnace. Furnace slag irregularities and 
downfall in alkali disposal was monitored in low CSR 
values, and therefore scaffold formation was observed. 
A decrease in coke consumption and increase in wall 
temperature occurs with values between 52 and 54. 
Consumption of coke falls below 520 kg in values 
between 54 and 55.  

4.4. Other Precautions 

The other precautions can be listed as below;  
a) Increasing alkali exit: It is possible to discharge 
alkalies by changing the slag basicity. Basicity of the 
slag shoud be lowered. 
b) Distribution of Manganese to Slag and Metal: As the 
alkali amount increases in the slag, the amount of Mn in 
liquid metal will decrease. The distribution of 
Manganese is a controlling factor for the disposal of 
alkali with slag.  
c) Controlling Distribution ofMaterial: The asymetrical 
material distribution triggers the formation and 
asymetrical growth of scaffold. 
Figure 2 shows the huge scaffold formed in No 3 blast 
furnace in 2007 
 

 
 
Fig 3. The scaffold formed in No 3 blast furnace in 2007 

5. Conclusions And Discussion 

With this study, it has been determined that the 
formation and growth of scaffold in Kardemir No 3 
Furnace has three other main reasons other than 
alkaline entry. These include: 
1. The dust concentration being high in the ore that is 
directly charged into the furnace within certain size 
range, 
2. Irregular gas flow induced by the material profile 
based upon the irregular material distribution in the 
furnace, 
3. The metallurgical coke strenght (CSR-M40) and 
sinter strenght being low. 
 
Apart from the chemical and thermodynamic factors, it 
was only possible to prevent the scaffold formation and 
its extreme and asymetrical growth by physical 
arrangements such as the organisation of weight 
distribution, sifting and increasing the strenght of coke 
and sinter. 
This study includes important experiences for other 
blast furnace operations in Turkey and in the world that 
have to work with high alkali and sulphur entry. 
Actions to take for preventing caffold formation or 
preventing the growth of existing scaffold can be 
summarised as follows; 
1. Studies should be performed to increase coke and 
sinter strenght. Dry quenching should be used for coke, 
or the humidity rate of coke should be kept at minimum. 
 2. A more regular weight distribution should be 
ensured by making arrangments on the distribution 
system. Bell-less top system should be used if possible. 
3. Ores with high sulphur concentration should be used 
in sinter. 
4. Pellet, which has gas permeability effect, should be 
used minimum 10%. 
5. Ore and coke should definitely not contain dust.  
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Abstract 
 

In this study, we aimed to calculate the parameters of 
the microstrip patch antennas (MPA) namely the 
working resonance frequency and the beamwidth by 
using the artificial neural network (ANN) method. We 
used this ANN model to calculate the working 
frequency and the half power beamwidth (HPBW) also 
known as angular width, of the antennas. The ANN 
model was developed by using Levenberg Marquart 
(LM) training algorithm for the working frequency and 
Bayesian Regularization (BR) training algorithm for the 
HPBW. In addition, the number of neurons and hidden 
layers were used to estimate the resonance frequency 
and the HPBW angle. By using electromagnetic 
simulation software, the data set of the ANN was 
formed. The results were obtained; the model with the 
most suitable parameters has been chosen for antenna 
design and finally, this antenna has been fabricated. As 
a result, simulation results, model results and 
measurement results of the obtained antenna were 
compared and they have been observed to be in a 
good agreement with each other.   
 
Keywords: Microstrip Antenna (MA), Artificial Neural 

Network(ANN), Resonance Frequency, Half Power 
Beamwidth (HPBW)  
 

1. Introduction 
 
One of the most popular antennas in the wireless 
communication market is the microstrip antennas (MAs) 
[1]. Such antennas began to be recognized in the early 
1970s and became a major turning point in antenna 
design [2]. In recent years, MAs have attracted intense 
interest from the antenna community in wireless 
communications applications [3] and these antennas 
are being used widely in recent times due to many 
advantages.  
Some of these advantages are that they are lightweight 
[4-5], easy to fabrication, low cost [3-4-5-6], high 
efficiency and easy design [7], low volume [5] and ease 
of integration with microwave integrated circuit (MIC) or 
monolithic microwave integrated circuit (MMIC) 
components [4]. On the other hand, MAs have main 
disadvantages such as low gain, low bandwidth [5-8] 
and low power handling capability [8].  The main reason 
for the low gain of these antennas is the surface wave 
excitation in their dielectrics and small gap [9], and low 
efficiency and low bandwidth of MAs are caused by 
factors such as effects of surface waves, dielectric loss, 
feeder loss [10]. There are many ways to increase the 
bandwidth of the antenna. For example, using thick and 

low permittivity substrates, stacked patches, edge-
coupled parasitic patches, lossy materials [11], low 
dielectric substrate, slotted patch antenna, various 
impedance matching, feeding techniques, increase of 
the substrate layer thickness [12], and  U-slot patch, L-
probe feed and E-shaped patches [13], one may readily 
improve the bandwith. 
In this work, our aim is to investigate the resonance 
frequency and the half– power beamwidth (HPBW) of 
MAs using the ANN method, which prevents time loss 
during designing of MAs: processing can be done at a 
lower cost, production can be done in a shorter time 
and mathematical operations are not required.  
The concept of ANN was first expressed in 1943 by 
McCullocch as a cell model and artificial neuron with 
concepts of weight and activation function concepts 
[14]. ANNs are often expressed as neural networks 
[15], the world “neural” comes from biological neurons, 
and the word “artificial” means that something real is 
imitated, shows a similar graph to the structure [16]. 
Although ANNs are not as fast as biological neural 
networks [17], they are defined as a computational 
model inspired by the function of biological neural 
networks and are formed by a set of artificial neurons 
that process information over an interconnection [18]. 
Neurons, which are a function of the sum of all inputs 
modified by a simple nonlinear transfer function, act as 
nodes and nodes associated with weights [19]. ANN 
neuron structure consists of different elements such as 
an input element, a weight, total node, an activation 
function, a threshold and an output layer [20]. In the last 
decade, the ANN model has gained considerable 
importance in the field of wireless communications due 
to reasons such as rapid and accurate modelling, 
simulation and optimization [21].  In the literature the 
ANN method is used to calculate many parameters for 
MAs. In this paper, the ANN method is used to 
calculate resonance frequency and the HPBW of MA. 

 

2. Design and results of Antennas 

The electromagnetic (EM) simulation software is preferred 

for the design of the antenna. These type of antennas are 

composed of a ground plane, a substrate and a patch. 

Antennas are mostly characterized by their return loss (S11), 

radiation pattern, gain, bandwidth and beamwidth 

parameters.  A total of 390 antennas were designed using the 

EM software program. No changes in the geometrical shape 

of the designed antennas have been carried out. Only some 

systematic changes in the size of the antennas have been 

performed. All of these changes were carried out manually. 

To perform the antenna design process, the results of the 

ANN method and simulation results are compared, and 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1135

mailto:
mailto:
mailto:bektas.colak@alanya.edu.tr


 

antenna design has been performed considering results 

obtained. There are only size differences between the two 

antennas. The sizes of the antennas in Figure 1 and Figure 2 

are to be compared. 

 
Figure 1. Microstrip antenna (MA) (Antenna 1). 

 

Figure 2. Microstrip antenna (MA) (Antenna 2). 

The simulation results of the two antennas are given step by 

step and the simulation results are shown. Figure 3 shows the 

S11 parameter and resonance frequency of the first antenna. 

For this antenna, the resonance frequency was measured at 

3.261 GHz. It has been observed that the approximate value 

of the S11 parameter (return loss) is -33.5 dB.  Figure 4 

shows the S11 parameter and resonance frequency of the 

second antenna. For the second antenna, the resonance 

frequency was measured at 3.177 GHz and the S11 parameter 

(return loss) is about -10.2dB. 

 

Figure 3. The return loss of antenna 1 (S11 Parameter). 

 

Figure 4.The return loss of antenna 2 (S11 Parameter). 

As known, the antennas should be assessed by not 
only using their return loss variation but also with their 
radiation pattern. For this purpose, results of the 
radiation pattern in both 3-D formats and in polar form 
of antenna 1, in both 3D and in polar formats, are 
shown in Figures 5 and 6.  

 
 

Figure 5. 3-D radiation pattern. 

 

Figure 6. Polar plot of the farfield radiation pattern. 

The width of the propagation angle was measured as 
82.4 degrees for antenna 1. Also the results of the 
radiation pattern of antenna 2 are given in Figure 7. 
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Figure 7. 3-D radiation pattern. 

 
In Table 1 are shown the resonance frequency values 
obtained by analysing both antenna using EM software 
program. 
 
Table 1. Electromagnetic simulation software results of both 
antennas 

Antennas Resonance frequency 

Antenna 1 3.261 

Antenna 2 3.177 

 

3. Architecture and Modelling of Artificial 

Neural Network 

ANN is simply known as neural networks [15]. ANN 
design and implementation includes six steps including 
network creation, network configuration, initializing the 
weights and biases, network training, network validation 
and network usage. ANN has features such as high 
speed, accuracy and accessibility [22]. The network 
consists of three layers of input, output, hidden and 
each layer is interconnected by connecting forces 
defined as weight [23]. In this study, the ANN model 
was used to examine resonance frequency and the 
HPBW. The network consists of 10 input and 2 different 
output parameters. A total of 390 antenna input 
parameters are entered manually. The changes 
performed to the antenna dimensions constitute the 
input layer, the output layer is composed of resonance 
and angular width values. The network gets trained in 
800 iterations. The MATLAB program is used for ANN 
application. All data are divided into two parts as 
training and test data. Thus, data was not used during 
the training phase it was used during the test phase. 
This process was repeated 10 times and the average 
performance values were taken and the model 
performance values were determined. The most 
successful model is stored and used to estimate the 
antenna parameters.  
There is no optimal parameter concept when creating a 
model in machine learning. This is an element 
determined by the problem and the data. Therefore, in 
order to find the appropriate parameters, the 
experimental results of the ANN model are evaluated. 
In order to develop this study model, we analysed three 
different parameters of ANN such as including a 
number of neurons, training algorithm and number of 
hidden layers.  

To investigate the training effect of the model change of 
neuron numbers, different numbers of neurons were 
trained and the results were being evaluated. When the 
model was developed, the number of working neurons 
was determined as 10, 15, 20, 25, 30 and 35.   
Since ANNs constitute a deterministic model, they can 
be optimized by different methods. In this study, the 
educational effect of different training algorithms was 
examined. Levenberg Marquart (LM) and Bayesian 
Regularization (BR) training algorithms were used and 
the obtained results were examined.  
The number of hidden layers, which is another 
parameter of ANNs, was also examined in this study. 
The effect of the single layer and double layer ANN 
method was examined. 
In addition, while training the ANNs, the effects of the 
distribution of training and test data sets were also 
examined. The effects of using the number of data 
used in education at different rates were examined.  
Approximately 70%, 75% and 80% were used as a 
training set, and 30%, 25% and 20% test sets were 
used respectively. 
When the ANN model was developed, the performance 
of the models was determined by examining the rates 
of mean squared error (MSE), mean percent error 
(MPE), and mean absolute error (MAPE).   
Different training-test data set rates, different training 
algorithms, different neuron counts, single layer and 
multilayer ANN models were applied to the developed 
model and the results were examined. As a result of all 
these studies, the data of the most suitable model for 
the resonance frequency and the results were given 
step by step. In the first phase of the study, the mean 
square error values were taken into consideration, but 
the best average rates of the 10 data obtained as a 
result of the training of each network 10 times were 
based on the model determination. For the optimal 
model for resonance frequency, approximately 70% of 
the data were used for training and 30% were used for 
the test. The best results have been observed for the 
number of neurons [20 10] and the multilayered LM 
training algorithm.  
 

 
Figure 8. Neural network training in MATLAB 

environment. 
 

Figure 8 shows Neural network training in MATLAB 
environment. Figure 9 gives the mean error rates of the 
training, test, and number of neurons groups obtained 
after 10 training of each network. 

 
Figure 9. Mean error rates. 
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As a result of all these studies, the data of the most 
suitable model for the HPBW and the results are given 
step by step. In the first phase of the study, the mean 
square error values were taken into consideration, but 
the best average rates of the 10 data obtained as a 
result of the training of each network 10 times were 
based on the model determination. For the optimal 
model for HPBW and the results, approximately 80% of 
the data were used for training and 20% were used for 
the test. The best results have been observed for the 
number of neurons 10 and the single layered BR 
training algorithm. Figure 10 gives the average error 
rates of the training, test, and number of neurons 
groups obtained after 10 training of each network. 
 

 
Figure10. Mean error rates. 

 

4. Antennas Production and Measurement 

The so-obtained data set are used to perform the 
antenna fabrication process. Approximately 98% of the 
total 390 data sets are reserved for training and 2% are 
reserved for testing. The average error rates obtained 
after training each network 10 times are stored. Using 
the ANN method, the resonance frequency of the first 
antenna obtained 3.2604 GHz and that of the second 
antenna obtained as 3.1769 GHz. After this process, 
Ann output parameters and simulation results were 
compared and it was observed that the results were 
compatible with each other. LPFK (Laser & electronics) 
- protoMat E33 equipment are used for antenna printing 
and Figure 11 shows both the antenna fabrication 
process and fabrication equipment. 
 

 
 

Figure 11. Antenna fabrication operations. 

Figure 12 shows the first antenna produced. It consists 
of three different layers: a substrate, a dielectric layer 
and patch. At the same time, a port was used to 
perform the measurements of the antenna. The port 
and patch connection was made using a soldering 
machine to perform the antenna measurement process. 
 

  
 

Figure 12. Produced antenna 1 a) Front face, b) Back 
                         face. 

 
For antenna measurements performed in the 
laboratory, the frequency range for calibration was 
selected from 1 to 8 GHz. Resonance frequency 
measured 3.345 and the S11 (return loss) parameter 
obtained -17.98 dB. Figure 13 shows the simulation 
and experimental results. 

 
 

Figure 13. Simulation and experimental results of the 
                         antenna. 
 

In Figures 14 and 15, another outcome parameter 
analysed in this study was compared with the angular 
width angle results. This parameter is based on the 
resonance frequency of the first antenna for the data 
set. No changes were performed to the geometry of the 
antennas. A total of 400 data were used during the 
measurement phase. This data was created with 0.9 
degree differences. The angular width of this antenna 
was measured at 79.2 degrees. Measurement results 
and simulation results were compared and found to be 
compatible with each other. The small difference is 
thought to be caused by losses in the connection 
cables and test cables due to unsuitable connection 
apparatuses, soldering. It can be said that the visual 
difference is caused by the scale difference used in 
polar displays.  
 

 
Figure 14. Polar plot of the farfield radiation pattern 

                          of antenna 1 (Simulation). 
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Figure 15. Polar plot of the farfield radiation pattern 

                           of antenna 1 (experimental). 

 
In Figure 16, resonance frequency and S11 (return 
loss)  obtained using EM simulation program, the 
measured resonance frequency value and the results of 
the S11 parameter obtained by the measurement 
process are shown. The resonance frequency for the 
second antenna was measured 3.275 and the S11 
parameter was measured -15.56 dB. Experimental 
results were obtained using an Agilent brand 2-port 
PNA-L Network Analyser. This device can measure 
between 10 MHz and 43.5GHz. The calibration 
frequency range of the resonance frequency was 
selected from 1 to 8 GHz. 
 

 
Figure 16. Simulation and experimental results 

                               of the antenna. 

 
5. Results  
 
We aimed to investigate the resonance frequency and 
the HPBW of MPA using the ANN method. To 
determine the ANN model for this study, ANN 
performance measurement parameters were found. 
After modelling, all resonance frequency values 
obtained were compared. The ANN method was used 
to estimate the resonance frequency and propagation 
width from antenna parameters. For example, 
resonance frequency values obtained using EM 
simulation software program were measured as 3.261 
GHz and 3.177 GHz respectively, these values were 
estimated as 3.2604 GHz and 3.1769 GHz by using 
ANN application. At the same time, the spread width 
angle of the antenna was examined based on the 
values of the first antenna. While the spread width 
angle was measured as 82.4 degrees in the simulation, 
the ANN method predicted it to be 83.34. In this paper, 
LM and BR training algorithms were used. It has been 
observed that the LM training algorithm is faster than 
the BR training algorithm. At the same time, single and 
multilayered ANN structures were applied. All the 
results obtained by applying training algorithms and 
ANN structures were compared and antenna 

production was carried out considering the best results. 
As a result, simulation results, model results and 
measurement results of the fabricated antenna were 
compared and it was observed that all the results were 
compatible with each other. 
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Özet 
 
Çelik levha (Slab) üretimi yapan demir çelik üretim 
tesislerinde üretim sürecinin bir parçası olan sürekli 
döküm makineleri üretim süreci için büyük önem teşkil 
etmektedir. Sıvı çeliğin katılaştırılmasında önemli rol 
oynayan ve sürekli döküm makinelerinin önemli bir 
parçası olan su soğutmalı bakır kalıpların içerisinde, 
çeşitli nedenler ile istenilen şekilde kabuk oluşumu 
sağlanamadığından dolayı kalıp çıkışında meydana 
gelen çeliğin akması olayı kalıp kanama olarak 
adlandırılmaktadır. Kalıp kanama problemlerini en aza 
indirgeme amacı ile yaygın olarak kullanılan ve döküm 
makineleri kalıplarına belirli bir geometride dizilen 
sıcaklık sensörlerinden alınan veriler her iki yazılım için 
ortak kullanılmıştır. Mantıksal yazılım ve yapay sinir ağı 
tabanlı yazılım tarafından işlenen veriler ile yazılımların, 
aynı problemler karşısında göstermiş oldukları 
performansları ölçülmüştür. Yapılan testler karşısında 
Borland Delphi ile hazırlanmış olan yapay sinir ağı 
tabanlı yazılımın ne ölçüde başarılı olduğu 
gözlemlenmiş ve kullanımı açısından doğru sonuçlara 
ulaşıldığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Yapay sinir ağları, algoritma, slab 

sürekli döküm, demir çelik tesisi, kalıp kanama tahmin 
sistemi 

 
Abstract 
 
Continuous casting machines, which are a part of the 
production process, are important for the production 
process in the steel production plants that produce 
steel plate (Slab). In the water-cooled copper molds, 
which play an important role in the solidification of liquid 
steel and which is an important part of the continuous 
casting machines, the flow of the steel that occurs at 
the mold outlet due to various reasons cannot be 
achieved as a result of the mold formation. The data 
received from the temperature sensors, which are 
widely used in the molds of casting machines, to 
minimize mold bleeding problems, are used in common 
for both software. The performance of the software and 
the data processed by the logical software and artificial 
neural network (ANN) based software against the same 
problems was measured. It was observed that the 
success of ANN-based software has been observed in 
the face of the tests and it has been seen that correct 
results have been reached in terms of its use. 
 
Keywords: Artificial neural network, algorithm, slab 

continious casting, steel making plant, breakout 
prediction system  
 

 
 

1. Giriş 
 
Dünyanın sıvı çelik üretiminin büyük bir bölümü sürekli 
döküm tesislerinde katılaştırılır. Slab döküm makinesi, 
ark ocağından pota ile gelen sıvı çeliğin katılaştırılarak 
slab denilen ürüne dönüştürüldüğü yerdir. Genel 
makine şeması Şekil 1 de görüldüğü gibidir [1]. 
 
 

 
 
Şekil 1. Slab sürekli döküm makinası genel görünüm [1] 
 
Döküm kalıbı tandiş adı verilen ve üzeri reoksidasyonu 
önleme amaçlı kapak ile kapalı olan sıvı çelik 
havuzundan beslenir. Tandiş, refrakter malzeme ile 
örülü olan taret ya da transfer arabası üzerine oturtulan 
içi sıvı çelik dolu potalardan beslenmektedir. Yaygın 
olarak kullanılan bu sistem, dikey olarak 
konumlandırılmış su ile soğutulan bakır kalıplar ile 
dikey eksende belirli frekansta hareket ettirilerek sıvı 
çeliğin katılaşması sağlanmaktadır. Yukarı aşağı yönde 
yapılan sallama işlemi, katılaşmış kabuğun kalıp 
duvarına yapışmasını önlemek için yapılmaktadır. Buna 
ek olara döküm tozları ile yapışma ve çeliğin hava ile 
teması önlenmiş olur. Döküm tozu genellikle çeşitli 
mineral ve karbon bileşenleri içeren dökülecek olan 
çelik kalitesine göre uyarlanmış bir karışımdır. Kalıbın 
salınımıyla beraber döküm tozu çelik ile kalıp arasında 
ki boşluğa ulaşarak ısının yayılmasını kontrol ederek 
yağlama görevi de görür. Bu işlem doğru bir şekilde 
gerçekleşmediği takdirde kabuk kopması ve dolayısıyla 
kalıp kanaması meydana gelir. Kalıp,  yüksek ısı 
iletkenliğinden dolayı bakırdan imal edilmiştir. Sürekli 
dökümün önemli parametrelerinden biri sıvı çeliğin 
kalıptan çıkma hızıdır. Çekme işlemi ise çekme-
doğrultma adı verilen elektrik motor tahrikli silindirler 
tarafından gerçekleştirilir. Sıvı çelik, üzerinde kabuk 
oluşmuş şekli ile kalıptan çıkar ve birden çok püskürtme 
uçlarından oluşan soğutma bölgesine girer. Kabuğun 
sağlamlığı ve mukavemetine göre maksimum döküm 
hızı belirlenir. 
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2. Kabuk Kopması ve Algılama Sistemi 
 
Sürekli döküm makinesinde karşılaşılan önemli 
sorunlardan biri erimiş kalıp içerisinde katılaşmakta 
olan çeliğin kabuğunun kopmasıdır. Kalıp içerisinde 
meydana gelen yırtılma erken algılandığı takdirde 
döküm hızı yavaşlatılarak yırtılan bölgede daha kalın bir 
şerit kabuk oluşumu sağlanarak kopma 
engellenebilmektedir. Kopma, döküm makinesinde 
kalıbın altında bulunan merdane, hidrolik hortumlar, 
elektrik motoru gibi birçok ana ve yardımcı 
ekipmanların zarar görmesine, iş gücü kaybına, 
emniyetsiz ortam koşullarının oluşmasına neden 
olmaktadır. Birçok endüstriyel işletmede bu olumsuz 
durumu öngörebilmek için mantıksal programlamaya 
dayalı koparma tahmin sistemleri kullanılmaktadır.  

Sürekli döküm makinelerinde sıvı çeliğin katılaştığı ve 
koparma tahmin yazılımlarının çalışabilmesi için gerekli 
olan ısı sensörlerinin dizilimleri Şekil 2’de 
görülmektedir. 

 

Şekil 2. Su soğutmalı kalıbın açık şematik gösterimi 

Mantıksal programlamaya dayalı bu yazılımların yanlış 
alarm üretme, alarm üretememe, ekipmana ve 
kalibrasyon ayarlarına bağımlı olma gibi dezavantajları 
bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada geri yayılım 
algoritmasına sahip yapay sinir ağı kullanılmıştır [2-4]. 
Yapay sinir ağlarından beklenen, yapacağı etkili 
tahminler ile hatalı üretilen alarmların önüne geçmek, 
ekipman güvenilirliğini arttırabilmek dolayısıyla üretim 
kayıplarını ve iş güvenliği risklerini azaltabilmektir. 

3. Sayısal Sonuçlar 
 
Kalıp seviye ve kalıp içesinde çift sıra halinde bulunan 
ısı sensörleri bilgisi, sıvı çelik akış yönü döküm 
yönünde ilerler iken kopma anındaki ısı karakteristiği 
Şekil 3.’te görülmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Koparma anı ısı karakteristiği 

Birçok farklı döküme ait veri, gerçek zamanlı veri kayıt 
yazılımı ile bilgisayar sabit diskine kaydedilmiştir. 
Koparma anına ait veriler, mantıksal yazılımının 
algılayamadığı fakat reel olarak koparmanın 
gerçekleştiği verilerden oluşturulmuş veri setleri ile çok 
katmanlı mimariye sahip, geri yayılım öğrenme 
algoritması kullanılan Şekil 4’te görüldüğü üzere yapay 
sinir ağı tabanlı yazılım eğitilmiş olup sonuçları 
karşılaştırılmıştır [3].  
 

 
 

Şekil 4. Yapay sinir ağı tahmin bloğu  

Eğitim performansına ait veri seti Şekil 5’te 
görülmektedir. Test veri seti, kalıp kanamanın olduğu 
veriler ile normal döküm anına ait verilerden 
oluşmaktadır. Yapay sinir ağı, ortalama %99,822 
doğruluk oranı ile testi tamamlamıştır. 
 

DATA X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
HEDEF 

DEĞER

YAPAY SİNİR 

AĞI ÇIKTISI

DATA 01 14,40 15,20 15,40 15,20 15,60 15,60 15,30 14,60 13,60 9,40 2,00 2,00

DATA 02 8,20 8,70 8,00 8,10 5,70 -0,80 -6,50 -9,80 -10,10 -9,80 2,00 2,00

DATA 03 11,00 11,50 12,10 11,70 11,20 10,60 10,40 10,80 10,40 9,80 0,00 0,02

DATA 04 4,80 5,50 6,10 6,90 7,00 8,10 9,90 10,00 7,80 3,10 2,00 2,00

DATA 05 17,10 17,10 16,80 17,00 16,80 17,40 16,20 16,40 17,90 17,70 0,00 0,00

DATA 06 18,60 19,30 18,40 18,70 19,40 19,50 19,20 19,20 19,30 19,90 0,00 0,00

DATA 07 5,43 5,20 5,50 5,30 5,50 6,00 7,10 7,10 7,30 6,40 0,00 0,01

DATA 08 10,95 10,60 10,10 10,00 10,40 11,10 11,80 12,40 12,90 13,10 0,00 0,00

DATA 09 7,57 8,10 8,40 8,10 7,90 7,70 7,80 8,50 8,90 9,30 0,00 0,00
 

Şekil 5. Yapay sinir ağının test verileri ile 
karşılaştırılması 

 
Öğrenmeyi tamamlayan yapay sinir ağının, farklı 
dökümlere vermiş olduğu tahmin çıktıları ile aynı döküm 
numarası için, mantıksal yazılım çıktıları 
karşılaştırıldığında yapay sinir ağının güçlü olduğu 
yönleri ile karşılaşılmaktadır. Örneklerin genelinde 
yapay sinir ağının, mantıksal programa göre kalıp 
kanama alarmını daha önce ürettiği, bazı kalıp 
kanamanın gerçekleştiği örneklerde ise mantıksal 
programının tespit edemediği dolayısıyla alarm 
üretemediği hataları tespit edip alarm ürettiği 
görülmektedir. 
 
Yapay sinir ağı tabanlı yazılım, öğrenme ve performans 
testi için probleme göre uygun veri seti hazırlanması, 
ağ mimarisinin doğru seçilmesi (Ara katman ve proses 
elemanları), öğrenme ve momentum katsayılarının 
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doğru sonuca yaklaştıracak şekilde ayarlanması ile 
problemi doğru öğrenebilmiş, daha önce karşılaşmadığı 
örneklere yüksek hassasiyetle cevap verebilmiştir. 
Ayrıca mantıksal programın algılayamadığı veya geç 
algıladığı örnekleri doğru ve daha erken tahmin ederek 
kalıp kanama probleminde verimliliğini göstermiştir.  
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Özet 

Doğal hammadde kaynaklarının yeterli olmaması, yeni 
hammadde kaynakları arayışını ve miktarı artmakta 
olan katı atıkların alternatif hammadde olarak 
değerlendirilmesini gündeme getirmektedir. Bu 
çalışmada geopolimer ürünlerinde katı atıkların 
değerlendirilmesi üzerinde çalışılmıştır. Kayseri Çinkom 
Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. Aş.’nin Waelz 
fırınlarında pirometalurjik yöntemle çinko üretimi 
gerçekleştirilmektedir. Bu üretim sonrasında çinkosu 
alınmış materyal ise demir, kalsiyum, silikat şeklinde 
atık olarak fırın çıkışından alınarak stoklanmaktadır. 
Nevşehir OMS Makine firması ise treyler yedek parça 
imalatı için maça kumu kalıplarını kullanmakta ve farklı 
firmalara bu kalıpları pazarlamaktadır. Ancak döküm 
işlemi sonrası kırılarak kullanılamaz hale gelen bu 
malzemeler atık olarak depolama sahalarında 
tutulmaktadır. Çinkom Firmasının stok sahalarında her 
yıl büyük oranda yer kaplayan bu atıklardan bir miktarı 
ve Nevşehir OMS Makine firmasından temin edilen 
maça kumu atığının geopolimer harç üzerine etkileri ve 
değerlendirilebilirliği incelenmiştir.  Bu atıklar 
kullanılarak üretilen yeni numunelerin ağırlık, dayanım 
değerlerinin birbirine yakın sonuçlar verdiği ve atığın 
kullanımı hem atığın değerlendirilip alternatif bir kaynak 
olarak kullanılabildiği hem de geopolimer ürün üretimine 
ekonomik açıdan fayda sağladığı saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geopolimer, atık, maça kumu, 
çimento 

Abstract 

The lack of natural raw material resources raises the 
search for new raw material resources and the 
evaluation of the increasing amount of solid wastes as 
alternative raw materials. In this study, the evaluation of 
solid wastes in geopolymer products has been studied. 
Kayseri Çinkom Metal aand Mine Company is carried 
out production of zinc by pyrometallurgical method in 
Waelz furnaces. After this production, the de-zinced 
material is taken from the furnace outlet as iron, calcium 
and silicate waste and stocked. Nevşehir OMS 
company uses core sand molds to manufacture trailer 
spare parts and markets these molds to different 
companies. In this study the effects of these wastes 
investigated on geopolymer mortars properties. It has 
been found that the weight, strength values of the new 
samples produced using these wastes give similar 
results  with standard and that the use of wastes can be 
evaluated as an alternative source and it provides 
economic benefit to geopolymer product production.  

Keywords: Geopolymer, waste, core sand, cement 

1. GİRİŞ  

Endüstriyel gelişmelerin hız kazanması ile birlikte artan 
sanayi faaliyetleri ve nüfus artışı ile beraber doğal 
kaynakların tüketimi çoğalmıştır. Buna bağlı olarak da 
hammadde ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Doğal 
hammadde kaynaklarının yeterli olmaması, yeni 
hammadde kaynakları arayışını ve miktarı artmakta 
olan katı atıkların alternatif hammadde olarak 
değerlendirilmesini gündeme getirmektedir [1-2].  

Günümüzde endüstriyel yönden büyük gelişmeler 
kaydedilmektedir. Endüstriyel gelişime paralel olarak 
meydana gelen endüstriyel atıkların azaltılması, mevcut 
atıkların potansiyel bir hammadde kaynağı olarak 
değerlendirilmesi, kullanılmış hammaddelerin yeniden 
kullanılması gibi atık yönetimi konuları giderek önem 
kazanmaya başlamıştır. İnşaat endüstrisinde de, 
ekonomik ve çevresel etkenlerden dolayı, geleneksel 
malzeme yerine atık malzemelerin kısmen ya da 
tamamen kullanımı artış göstermektedir [3]. İnşaat 

sektörü Avrupa ve Türkiye’de en büyük ve en aktif 
sektörlerden biri olup dünya genelinde de hızlı bir 
şekilde büyümeye devam etmektedir. Çevresel faktörler 
açısından değerlendirildiğinde, CO2 emisyonlarının ve 
enerji tüketiminin büyük kısmının inşaat endüstrisi 
kaynaklı olduğu söylenebilir [4-5]. Geopolimerler, 

çevresel olarak sürdürülebilir yapı ve inşaat ürünleri 
endüstrisinin temel bir elementini oluşturma potansiyeli 
ile ortaya çıkan yeni mühendislik malzemeleridir. Aynı 
zamanda bu malzemeler geleneksel betonla 
karşılaştırıldığında özellikle önemli ölçüde azaltılmış 
sera gazı emisyonlarına sahiptirler [6-8]. 

 Doğal minerallerin kimyasal kompozisyonlarının ve 
kristal yapılarının çeşitli yöntemlerle değiştirilmesi 
sonucu üretilen malzemelere "geopolimer" denilir. 
İnorganik polimer olarak da adlandırılan geopolimerler 
hem kristalin, hem de amorf yapılı olabilmekte ve doğal 
kayaç yapısına benzer özellikler göstermektedir. 
Prof.J.Davidovits geopolimerleri 1978'de ilk olarak 
tanımlamış ve sınıflandırmıştır. Geopolimer adını uygun 
görmesinin nedeni meydana gelen reaksiyonun 
termoset polimerlerin polikondenzasyon reaksiyonuna 
benzerlik göstermesidir. Polikondenzasyon çeşitli ısıl ve 
kimyasal etkilerle monomerler arasındaki bağların 
değişmesi ve moleküller içindeki atomların enerji 
düzeylerinin değişmesi ile gerçekleşir [4-5]. 

Geopolimerler, bazen alkali ile aktifleştirilmiş 
alüminosilikat bağlayıcılar veya alkali ile aktifleştirilmiş 
çimento olarak da adlandırılabilir. Geopolimer eldesi için 
bazik çözeltilerde çözünebilir silisyum ve alüminyum 
içeren kaolin, feldspat, albit gibi doğal mineraller, 
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metakaolin gibi işlem görmüş mineraller ve yüksek fırın 
cürufu, uçucu kül gibi atık malzemeler gibi birçok ana 
kaynak kullanılabilir[9-10]. Bu çalışmada silisçe zengin 

maça kumu atığı ve çinko cevheri atığı kullanılarak 
değerli ve kullanılabilir bir ürün olan geopolimer elde 
edilmesi amaçlanmış, elde edilen geopolimerlerin 
mekanik özellikleri incelenmiştir. Geopolimer malzeme 
sentezlemesinde örneklere uygulanan kür işlemleri 
nihai dayanımlar üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle 
örneklere termal kür olarak etüv kürü yöntemi 
uygulanmıştır. Yeni üretilen ürünlerde su emme ve 
eğilme dayanımlarına bakılarak dayanımın arttığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Kayseri Çinkom İşletmesinde çinko cevheri, kok ve 
kalker ile 900-1300

°
C’de döner fırında reaksiyona 

sokularak çinko oksit elde edilmektedir. Çinkosu alınmış 
materyal ise demir kalsiyum silikat şeklinde cüruf olarak 
fırın çıkışından alınarak stoklanmaktadır [11]. Her yıl bu 

döner fırından istenen metal bileşimlerin alınması 
sonrası granüle halde çinko cevheri cürufu (atığı) elde 
edilmektedir. Ancak çinko cevheri atığının kullanımına 
ilişkin çalışmalar oldukça kısıtlıdır.  

Nevşehir OMS Makine firması ise treyler yedek parça 
imalatı için maça kumu kalıplarını kullanmakta ve farklı 
firmalara bu kalıpları pazarlamaktadır. Ancak döküm 
işlemi sonrası kırılarak kullanılamaz hale gelen bu 
malzemeler atık olarak depolama sahalarında 
tutulmaktadır [12]. 

Çinko cevheri cürufunun ve maça kumu atığının inşaat 
sektöründe geopolimer kompozisyonda kullanımına 
ilişkin herhangi bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. 
Çalışmada, bu endüstriyel atıkların uçucu kül yerine 
belirli oranlarda geopolimer harç üretiminde 
kullanılabilirliği incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada, 
geopolimer harç içerisine, Çinkom Fabrikası’ndan 
(Kayseri) temin edilmiş çinko cevheri cürufu ve 
Nevşehir OMS Makine’den temin edilen maça kumu 
atıkları Zonguldak'da bulunan Çatalağzı Termik Santrali 
(ÇATES)’den çıkan uçucu kül yerine kullanılmıştır ve % 
100 uçucu kül içeren numune referans alınarak 
özellikleri kıyaslanmıştır.  Bu iki endüstriyel atığın 
kullanılabilir olması geopolimer harç üretimine ve ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.  

2. Yöntem ve Metotlar 
Çalışma sürecinde üretilen geopolimer harcında F sınıfı 
uçucu kül (Çatalağzı termik santrali) yerine kullanılacak 
olan maça kumu atığı Nevşehir OMS Makine 
Firmasından, çinko cevheri cürufu Çinkom 
Fabrikası’ndan (Kayseri) temin edilmiştir. Kullanılan 
uçucu kül ve endüstriyel atıkların kimyasal analizi 
Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 1. Reçete oluşturmada kullanılan uçucu kül ve 

atıkların kimyasal analizi 
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*K.K.: Kızdırma Kaybı 

Geopolimer içerisinde kullanılacak olan iki endüstriyel 
atık 10 dakika kuru öğütmeye tabi tutulmuş daha sonra 
63 µm elek bakiyesinden geçirilmiştir. Standart 
geopolimer üretiminde kullanılan reçete esas alınarak 
üretilen bir geopolimer betonunda 1350 gram dere 
kumu, 450 gram uçucu kül ve aktivatör olarak Sodyum 
hidroksit çözeltisi kullanılmıştır. Bu reçete esas alınarak 
hazırladığımız numunelerde uçucu kül oranı 
düşürülerek iki atık reçetelere eklenmiştir. Oluşturulan 
reçeteler Çizelge 2-3’ de sunulmuştur. Karıştırılan 
numuneler 40x40x160 mm ebatlı üç gözlü kalıplara 
dökülmüştür. Hazırlanan numunelere etüvde 24 saat 
süreyle 100 °C de kür uygulanmıştır. İlgili numune 
hazırlama aşamaları Şekil 1-3’ de verilmiştir.   
Hazırlanan geopolimer numunelere önce birim ağırlık 
ardından eğilme ve basınç dayanımı testi uygulanmıştır. 
Ayrıca birer grup daha numune üretilerek su emme testi 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 

Çizelge 2. Çinko cüruf atığı numunelerinde kullanılan 

karışım oranları 

Numune No Çinko Uçucu Kül Kum Su 

CK %12,5 56,25 393,75 1350 180 

CK %25 112.5 337.5 1350 180 

CK %50 225 225 1350 180 

CK %75 337,5 112,5 1350 180 

CK %87,5 393,75 56,25 1350 180 

CK %100 450 - 1350 180 
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Çizelge 3. Maça kumu atığı numunelerinde kullanılan 

karışım oranları 

Numuneler 

Birim 
Ağırlık 

Eğilme 
dayanımı 
(N/mm

2
)  

Basınç 
dayanımı 

Su 
emme 

(g/cm
3
)  (N/mm

2
)  (%) 

%10 MK  2,07  2,10 9,50  12.85  

%15 MK  2,14  5,20  28,30  8,42 

%20 MK  2,10  2,20  22,90  12.93 

%30 MK  2,13  4,00  23,80  13,80 

%40 MK  2,05  1,90  18,20  12.06 

%50 MK  1,98  1,80  15,60  10.22 

R  2,04  1,90  17,60  8,54 

 

 

Şekil 1. Reçetelerde kullanılan hammaddeler 

Şekil 2. Numune hazırlama aşamaları 

 

3. Sonuçlar ve Bulgular 

 

Şekil 3. Dayanım test cihazı ve su emme testi 

Belirli reçete oranlarına göre maça kumu atığı ve çinko 
cevheri cürufu ile üretilen geopolimer numunelerin birim 
ağırlık, eğilme dayanımı, basınç dayanımı ve su emme 
deney sonuçları Çizelge 4 ve 5’de sunulmuştur. 

Çizelge 4. Maça kumu atığı geopolimer harçları test 

sonuçları 

Numuneler 

Birim 
Ağırlık 

Eğilme 
dayanımı 
(N/mm

2
)  

Basınç 
dayanımı 

Su 
emme 

(g/cm
3
)  (N/mm

2
)  (%) 

%10 MK  2,07  2,10 9,50  12.85  

%15 MK  2,14  5,20  28,30  8,42 

%20 MK  2,10  2,20  22,90  12.93 

%30 MK  2,13  4,00  23,80  13,80 

%40 MK  2,05  1,90  18,20  12.06 

%50 MK  1,98  1,80  15,60  10.22 

R  2,04  1,90  17,60  8,54 

Çizelge 5. Çinko cüruf atığı geopolimer harçları test 

sonuçları 

Numuneler 

Birim 
Ağırlık 

Eğilme 
dayanımı 
(N/mm

2
)  

Basınç 
dayanımı 

Su emme 

(g/cm
3
)  (N/mm

2
)  (%) 

CK %12,5 2,01 1,8 20,1 8,7 

CK %25 2,07 5,3 35,6 8,42 

CK %50 2,05 6,2 37,9 9,27 

CK %75 2,12 3,6 20,1 9,1 

CK %87,5 2,03 1,9 14,4 11,7 

CK %100 1,96 2,7 12,1 13,8 

R  2,04  1,90  17,60  8,54 

 

Maça kumu ile üretilen numunelerin birim ağırlıkları 
1,98-2,14 g/cm³ arasında hesaplanmıştır. Malzeme 
oranlarına bağlı olarak çok değişim olmasa da en 
yüksek birim ağırlık yüksek dayanım elde edilen %15 
MK numunelerinde bulunmuştur. Etüvde ısıl kür 
uygulandığı için nemini kaybeden numuneler yakın 
birim ağırlıkta çıkmıştır. Çinko cürufu atığı ile birim 
ağırlıklar 1,96-2,12 g/cm³ aralığındadır. Yine bu grupta 
da ısıl kür uygulanması ve malzeme özgül ağırlıklarının 
yakın olmasından dolayı birim ağırlıklar yakındır. 
Referans uçucu küllü numunelere (2,04 g/cm³) yakın 
değerler elde edilmiştir 

Eğilme dayanımı maça kumu atığı ile 1,80-5,20 N/mm² 
arasında hesaplanmıştır. Basınç dayanım ile artış 
görülse de etüv de ısıl işlem görmesinden ve kimyasal 
reaksiyonların değişkenliğinden dolayı sabit oranlı 
artıştan söz edilememektedir. Çinko cürufu atığı ise 
1,80-6,20 N/mm² arasındadır. Hem maça kumu hem 
çinko cürufu atığı ile üretilen numuneler uçucu küllü 
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referans numunelerinden genel olarak daha yüksek 
değerlerdedir. 

Maça kumu ile üretilen numunelerde basınç dayanımı 
en yüksek %15 MK numunelerinde elde edilmiştir. 
Ancak %20, %30 ve %40 MK oranı da uçucu küllü 
referans numunelerden daha yüksek çıkmaktadır. %15 
den fazla ilave edilen atık maça kumu dayanımı çok 
arttırmamakta ve en yüksek değer bu oranda elde 
edilmektedir. Çinko atığı ile üretilen numunelerde en 
yüksek basınç dayanım CK %50 numunelerinde elde 
edilmiştir.%50 den fazla atık ilavesi dayanımda 
azalmalara sebep olmaktadır. Bunun da sebebi uçucu 
kül daha ince tane yapısına sahip olduğu için 
aktivasyon optimum değere kadar artmaktadır. %12,5, 
%25, %50 ve %75 oranlarında çinko atığı ile referans 
uçucu küllü numunelerden daha iyi değerler elde 
edilmiştir. 

Üretilen geopolimelerin su emme oranları 
değerlendirildiğinde maça kumu atığında basınç 
dayanıma paralel olarak %15 MK oranında düşük su 
emme değeri elde edilmiştir. Diğer gruplarda su emme 
değeri referans numuneden biraz yüksek çıkmasına 
rağmen kendi içinde yakın değerlerde kalmıştır. Çinko 
cürufu atığı numunelerinde ise atık miktarı artmasıyla 
su emme artmaktadır. Bu da atık tane boyutunun uçucu 
külden biraz daha yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. %12,5 ve %25 çinko cürufu 
oranlarında referansa yakın su emme değerleri elde 
edilmiştir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA  
Gelişen teknolojiler çimento üretimini hem daha az 
enerji tüketir hem de daha az doğaya zarar verir hale 
getirmelidir. Dünyada CO2 salınımın önemli bir 
kısmından çimento endüstrisi sorumlu tutulmaktadır. 
Bununla birlikte ülkelerde artan çimento ihtiyacı da göz 
önüne alındığında, çimentolu betonun sürdürülebilir bir 
malzeme olup olmadığı, yakın zamanda çok daha fazla 
tartışılır hale gelecektir Geopolimerler, çevresel olarak 
sürdürülebilir yapı ve inşaat ürünleri endüstrisinin temel 
bir elementini oluşturma potansiyeli ile ortaya çıkan 
çimentosuz yeni mühendislik malzemeleridir. Aynı 
zamanda bu malzemeler geleneksel betonla 
karşılaştırıldığında üretim aşamasında yüksek sıcaklık 
olmamasından dolayı önemli ölçüde azaltılmış sera 
gazı emisyonlarına sahiptirler. Uçucu kül gibi katı atık 
maddelerden üretilen geopolimerin kullanım alanın 
artması ve hazır beton sektöründe mineral katkı olarak 
kullanılmasıyla birlikte finansal değeri artmış 
hammaddelerin satış değerlerinde artış olmuştur. Bu 
nedenle bu çalışmada geopolimer üretiminde 
kullanılabilecek farklı katı atık maddelerin sektöre 
kazandırılmasını sağlamak, atık maddenin etkilerini 
değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu sebeple atık 
sahalarında biriktirilerek geri dönüşümü az olan maça 
kumu atığı ve çinko cevheri cürufu tercih edilmiştir.  Katı 
atık madde olarak seçtiğimiz maça kumu atığı ve çinko 
cevheri cürufunun belirli değerlerde uçucu küllü 
reçetelere ilave edilmesi ile birim ağırlık, eğilme ve 
basınç dayanımı, su emme testlerinde referans 
geopolimere göre daha iyi sonuçlar verdiği 
gözlemlenmiştir. 

Bu sayede geleneksel olarak kullanılan uçucu kül yerine 
bu iki endüstriyel atığın kullanımı sağlanır ise 
geopolimer üretiminde alternatif hammadde kaynağı 
bulunmuş olacaktır. Bununla beraber geri dönüşüm 
olarak kullanılmayan bu atıkların değerlendirilmesi 

sağlanmış olacaktır. Geopolimer üretimi için harcanan 
maliyet yeni hammadde kullanımı ile en aza inecek ve 
ilgili firmaların atık depolama sorunu ortadan kalkmış 
olacaktır. Böylece hem seramik-maden ve inşaat 
sektörüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış 
olacaktır. Ayrıca prefabrik elemanların yapımında 
kullanılması ile daha az çimento üretimine katkıda 
bulunulmasından dolayı sera gazı salınımını da 
azaltması öngörülmektedir. 
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Özet 
 
‘Twın-Dısc Tester’ Yuvarlanmalı Aşınma Cihazı 
Tasarımı ve İmalatı Projesi kapsamında, demiryolu 
çelik tekeri ile demiryolu çelik rayı etkileşimi ve diğer 
birbiri üzerinde ve birbirleri ile çizgisel veya noktasal 
temas halinde yuvarlanarak hareket eden farklı 
endüstriyel malzemelerin yüzeysel aşınma 
karakteristiklerinin incelenebilmesi hususunda, bu 
malzemelerin yüzeylerinde farklı çalışma koşullarda ve 
durumlarda aşındırma etkisi sağlayacak bir cihaz 
tasarımı konusunda çalışılmıştır. 

Demiryollarında tekerlek ve ray arasındaki aderans 
(tekerlek ve rayın birbirine tutunması) kuvveti raylı 
sistem araçlarının çekiş ve frenleme performanslarını 
etkilemektedir. Buna paralel olarak tekerlek ile ray 
arasındaki aderansın arttırılması amacıyla raylı sistem 
çeken araçlarında kumlama sistemi bulunmaktadır. 
Kumlama sistemi ile aderansın düştüğü anda tekerlek 
ile ray arasına kum püskürtülerek araçların patinaj ve 
kızaklama yapması önlenmeye çalışılmaktadır. 
Tekerlek ve ray etkileşimi sonucunda hem tekerlekte 
hem de rayda aşınma durumu söz konusu olmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen tüm hususların incelenebilmesi 
amacıyla tasarlamış olduğumuz aşınma cihazı ile farklı 
ortam ve koşullarda malzemelerin aşınma 
karakteristiklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

 Tekerlek ile ray etkileşimi açısından baktığımızda; 
aderans kuvvetinin arttırılması aynı zamanda da 
tekerlek ve rayda meydana gelen aşınmanın 
azaltılması için kum yerine farklı maddelerin ve farklı 
karışımların denenmesi, denenen farklı madde ve 
karışımlar da tekerlek ve rayda meydana gelen yüzey 
aşınmalarının belirlenmesi ve diğer durumlarla 
karşılaştırılması, denenen farklı madde ve karşım 
desteği ile tekerlek ile ray arsındaki sürtünme 
faktörünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, 
endüstride birbiri üzerinde temaslı ve yuvarlanarak 
hareket eden malzemelerin aşınma durumlarının 
incelenmesi, farklı tribolojik durumlarda ve yağlama 
koşullarında aşınma durumlarının belirlenmesi, diğer 
durumlarla karşılaştırılması ve aşınmaların minimuma 
indirilmesi hususunda farklı yağlama durumlarının 
belirlenmesi de hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İkiz disk test cihazı, ray, tren 

tekerleği, aderans. 

 Abstract 
 
In the scope of 'Twın-Dısc Tester' Round Structure 
Desıgn And Manufacturıng Project, the interaction 
between the railway steel rail and the railway steel rail 
and the surface abrasion characteristics of different 
industrial materials moving on top of each other and in 
linear or point contact with each other, It has been 
studied in the design of a device that will provide the 
effect of etching in different working conditions and 
situations. 

The strength of the rail between the wheel and the rail 
(wheel and rails to hold each other) force affects the 
traction and braking performances of the rail system 
vehicles. Parallel to this, in order to increase the 
adherence between the wheel and the rail, there is a 
blasting system in the vehicles pulling the rail system. 
With the sand blasting system, it is tried to prevent 
sanding and rushing of the vehicles by spraying sand 
between the wheel and rail at the moment when the 
adherence falls. As a result of the wheel and rail 
interaction, both the wheel and the rail are subject to 
wear. It is aimed to determine the wear characteristics 
of the materials under different conditions and 
conditions with the wear device we designed to 
examine all the above mentioned issues. 

 When we look at the wheel and rail interaction; test of 
different materials and different mixtures instead of 
sand to increase abrasion of the wheel and rail, and 
different materials and mixtures tried to determine the 
surface abrasions occurring on the wheel and rail and 
to compare them with other conditions. and the friction 
factor between the rails. In addition, it is aimed to 
examine the wear conditions of contact and rolling 
materials in the industry, to determine the wear 
conditions in different tribological conditions and 
lubrication conditions, to compare with other conditions 
and to determine different lubrication conditions in order 
to minimize the wear. 

Key Words: Twin disc tester, rail, train wheel, 

adherence. 

1. Giriş 
 
Cihazda aşınma testinin yapılabilmesi için iki adet 
deney numunesine ihtiyaç vardır. Bu deney 
numunelerinin bir tanesi demiryolu tekeri içinden, bir 
tanesi de demiryolu rayı içinden 50 mm çaplarında 
kesilerek çıkartılmıştır [1]. 

Deney numunelerinin de sisteme bağlandığı iki adet mil 
bulunmaktadır ve deney numunesinin mile bağlantısı 
kamalı bir bağlantıdır. Millerin yataklandığı (her mil iki 
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noktadan yataklanmıştır) dört adet yataklı rulman 
kullanılmıştır. Bu millerden sadece bir tanesi tahriklidir. 
Diğer mil avaredir. Tahrikli mil kaplin vasıtası ile 28 Mn 
torka sahip step motora bağlanmaktadır. Step motorun 
devir kontrolü motor sürücüsü tarafından farklı 
devirlerde ayarlanabilmektedir. Avare olan milde iki 
farklı şekilde tasarlanmış olan fren sistemi mevcuttur 
[2].  

Fren sisteminde avare mile kasnak geçirilmiş ve bu 
kasnağa da güç vidasından tahrik alan fren pabuçları 
ile baskı yapılmaktadır. Motor ve fren sistemi olan iki 
farklı tabla bulunmaktadır. Bu tablalar sayesinde tahrikli 
ve avare olan mil farklı eksenlerde hareket etmektedir. 
Bu tablalarında hareketi lineer ray ve kızak sistemiyle 
sağlanmaktadır. Ayrıca tahrikli milin olduğu tabla 
hassas mafsal ve dişli sistem sayesinde farklı 
eksenlerde de hareket özgürlüğüne kavuşmaktadır. Bu 
saydığım sistemler ile iki deney numunesinin hem 
çizgisel hem de farklı açı ve pozisyonlarda noktasal 
teması mümkün olmaktadır. Deney numunelerinin 
birbirine baskı yapabilmesi için makara sistemi 
kullanılmaktadır [3-4].  

Millerin oluşturduğu baskı kuvveti ve fren baslı kuvveti 
de loadcell sayesinde hassas bir şekilde 
ölçülebilmektedir. Ayrıca millerdeki devir düşüşleri de 
takometre ile ölçülerek sürtünme katsayısında 
hesaplanabilmektedir. Cihaz çalışırken deney 
numunelerine farklı maddeler temas ettirilerek çeşitli 
koşularda modellenmiş olacaktır. Tüm bu sistemler bir 
ayak üzerine oturtturularak kompakt bir şekilde 
modellenmiştir ve tasarlanmıştır [5].  

2. Deneysel Çalışmalar 

İkiz disk testi Sheffield University Rolling Sliding 
(SUROS) makinesinde yapıldı. Makinenin bir şeması, 
Şekil 5'te gösterilmiştir. Daha önce makine kullanımı ve 
kabiliyetlerinin detayları açıklanmıştır. Makine, punta 
ucunda bağımsız olarak çalıştırılan bir AC motorlu 
Colchester Mascot torna tezgâhına dayanmaktadır. 
Şaft kodlayıcıları, dönme hızını sürekli olarak izler 
(devir başına 2500 çıkış darbesi, devir başına 71 
darbe). Millerden biri üzerine monte edilmiş bir tork 
dönüştürücü, torku sürekli olarak izler. Numune diskleri 
hidrolik olarak bir araya getirilir ve bağımsız motorlar 
tarafından kontrollü hızlarda çalıştırılır.  

 

Hidrolik krikonun altına monte edilen bir yük hücresi (% 
72), gerekli yükün sürekli olarak uygulanmasını sağlar. 
Kayma seviyeleri, AC motorun dönüş hızının 
değiştirilmesiyle elde edilir. Veri toplama bir bilgisayar 
tarafından gerçekleştirilir (1 Hz'lik indirme frekansı). Bu 
ayrıca yük ve kayma parametrelerini kontrol etmek için 
kullanılır. Tekerlek diski sürücü diski olarak işlev görür 
ve ray diski fren gibi davranır. 

 

Şekil 1. SUROS ikiz disk donanımı 

 

3. Cihazın Çalışma Prensibi 
 
Sistemde deney numunelerinin bağlandığı 2 adet mil 
bulunmaktadır. Bu millerden bir tanesi tahrikli bir tanesi 
ise avaredir. Tahrikli olan mile dönme hareketi 28 Nm 
torka sahip bir step motor tarafından sağlanmaktadır. 
Step motor ile mil birbirine kaplin vasıtası ile 
bağlanmıştır. Millerin sisteme sabitlenmesi mil çapı 
35mm olan yataklı rulmanlar ile sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 2. Deney Numuneleri 

 

 

Şekil 3. Mil ve deney numunelerinin statik analizi 

 

 

Şekil 4. Mil ve deney numunelerinin statik analizi 

 Şekil 5. Mil ve deney numunelerinin statik analizi
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Şekil 6. Mil ve deney numunelerinin statik analizi  

Tablo 1. Mil ve deney numunelerinin statik analizi 

 

Tahriksiz mil için tasarlanan fren sisteminde milin 
ortasına bir kasnak geçirilmiştir. Bu kasnağa da baskı 
uygulayan 2 adet fren pabucu vardır. Fren pabuçlarına 
baskı uygulamak için fren tijlerini sıkıştıran diş açılmış 
mil bulunmaktadır. Milin çevrilmesi ile fren pabuçları 
sıkılarak fren uygulanmaktadır. Tahriksiz milin 
bulunduğu tablanın eksendeki hareketi lineer ray-araba 
sistemi ile sağlanmaktadır. Bu tablada fren sistemi de 
bulunmaktadır. Ayrıca millere baskı kuvvetini uygulayan 
makara sistemi de bu tabla üzerindedir. 

 

Şekil 7. Fren sistemi 

Deney numunelerinin birbiri üzerine uygulayacağı 
temas baskı kuvveti makaraya asılan yük ile 
sağlanmaktadır. Millerin birbirine uyguladığı baskı 
kuvveti loadcell ile ölçülmektedir. Sistemde oluşan 
titreşimlerde yaylar sayesinde sönümlenmektedir. 

 

Şekil 8.Loadcell sistemi 

 

Şekil 9.Sistemin koordinat düzlemindeki hareketleri 

Güç vidalarının altında bulunan hassas mafsallar 
sayesinde tabla y-x ve y-z eksenlerinde hareket 
etmektedir. Tahrikli milin bulunduğu tablanın z 
eksenindeki hareketi lineer ray kızak sistemi ile 
sağlanmaktadır. Sisteme eklenen 4 adet güç vidası ile 
sistemin y ekseninde hareket etmesi sağlanmıştır. 
Tablanın y eksenindeki hareketi hidrolik kriko sayesinde 
sağlanmaktadır. 

4.Sonuç 

Önceki sistemlerde olduğu gibi yüzey aşınmaları 
incelenmesinin yanında sistemde oluşan dinamik 
kuvvetler, sürtünme sonucu tork kayıpları, sürtünme 
kuvvetleri, farklı ısı şartlarındaki sıcaklık değişimleri, 
deney numuneleri arasındaki aderansın arttırılması için 
farklı malzemeler ile aderans değişimlerinin 
incelenmesi, demiryollarındaki kumlama olayını daha 
iyileştirir hale getirmek gibi birçok farklı amaçlar 
üzerinde durularak proje tasarlanmıştır. 

5. Teşekkür 

Bu çalışma, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 
desteklenmiştir. Proje Numarası: KBÜBAP-18-YL-101. 

6. Referanslar 

1. Telliskivi, T., and Olofsson U., “Wheel-rail wear 
simulation”, 6th International Conference on Contact 
Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems 
CM2003 in Gothenburg Sweden, June 10-13, 2003. 

2. Zhu, Y., Sundh, J., and Olofsson, U., “A tribological 
view of Wheel-rail wear maps”, International Journal 
of Railway Technology, Vol. 2, Issue x, Pages 888-
888, 2013. 

3. Okagata, Y., “Design Technologies for Railway 
Wheels and Future Prospects”, Nippon 
Steel&Sumitomo Metal Technical Report, No. 105, 
December 2013. 

4. Chang, S., Pyun, Y.S., and Amanov, A., “Wear 
Enhancement of Wheel-Rail Interaction by 
Ultrasonic Nanocyrstalline Surface Modification 
Technique”, Materials, 10-188, 2017. 

5. Liu, J., Jiang W., Chen, S., and Liu, Q., “Effect of 
rail materials and axle loads on the wear behavior of 
Wheel/rail steels”, Advances in Mechanical 
Engineering, Vol. 8(7), pp. 1-12, 2016. 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1151



THE INVESTIGATION WITH CFD METHOD OF BIODIESEL USE IN A DIESEL 

ENGINE 

Gökhan Kayabaşı
a
 and İlker Örs

b 
a 

Konya Technical University, Graduate Education Institute, Konya, Turkey,  
E-mail: kayabasigokhan1991@hotmail.com 

b 
Selçuk University, Cihanbeyli Vocational School, Konya, Turkey E-mail: ilker.ors@selcuk.edu.tr 

 

 

Abstract
 
 
The aim of this study is investigate use of biodiesel 
produced from safflower in a diesel engine as 
experimental and numerical. In addition to, a model is 
developed for analyses (cheaper and shorter) of 
alternative fuels use in internal combustion engine. In 
this study, biodiesel produced from safflower used as 
fuels and investigated on engine performance. Besides, 
numerical analyses have been performed via Ansys 
fluent software.  As results, biodiesel dropped engine 
performance parameters. But, as CFD analyses, a 
different of 2.8% between numerical and experimental 
results has been obtained. This result will provide an 
important advantage for studies on change of engine 
working parameters. 
Keywords: Biodiesel, Engine performance, Safflower 

oil, Alternative fuel 
 

1. Introduction 
 
Biodiesel is one of the most important alternative fuels. 
It can produce from almost all vegetable oil and animal 
fats [1]. Biodiesel can be use without any huge 
modification on engine [2]. Although it provided positive 
effect on CO, CO2, HC and smoke emissions, biodiesel 
increases NOx emission due to its oxygen content [3]. 
The lower LHV (lower heating value) of biodiesel 
causes a decrease on engine performance values [4-6]. 
These negativities could be removed with some 
working parameters of engine such as injector 
pressure, compression ratio, injection time, combustion 
chamber design etc. But, these processes have both 
long time and high cost. Therefore, many researchers 
use computational fluid dynamics (CFD) method. There 
are some specific analyses softwares for CFD. The 
combustion analyses of internal combustion engines 
can be performed via these softwares. Nowadays, 
softwares of the most commonly are Ansys - fluent, 
AVL Fire, Chemkin, KIVA and OpenFOAM. 
 
In their study, Ilkilic and etc. produced safflower 
biodiesel from safflower seed by transesterification 
method. Researchers produced biodiesel with a volume 
of 5%, 20% and 50% of pure diesel mixed. They 
performed the performance and emission analysis of 
the mixtures they made with a single cylinder diesel 
engine. As a result of their studies, they observed 
decreases in power and torque up to 11% as the mixing 
ratio increased. The researchers, who studied the 
specific fuel consumption of the ratio with the highest 
ratio, observed an increase of 7.5% in this parameter. 
In addition, the researchers who carried out the 
emission analyzes showed a decrease in CO, soot and 
particulate emissions, while the NOx and HC emissions 
decreased slightly [7]. Yilmaz and Morton, peanuts, 
canola and sunflower in their study of the performance 

and emission characteristics of three different oils 
compared to the normal knee. They conducted their 
research on two different internal combustion engines 
with four-stroke internal combustion direct injection, 
with different power, number of cylinders, cooling 
structure and compression ratio. As a result of their 
study, researchers found that CO and NO emission 
increased and unburned HC emission decreased [8]. 
Sayin has mixed diesel fuel and sunflower oil methyl 
ester in various ratios in his study on five different 
speed and full load in a diesel engine. B10, B50 and 
B100 were named as sunflower oil and diesel mixtures. 
As a result of the study conducted by the researcher, 
the CO emissions of the fuels formed by the mixture 
were lower than that of diesel fuel, with the increase in 
the biodiesel ratio, the emissions decreased, the NOx 
emissions increased and the maximum CO2 emission 
was 11.25% in the maximum speed of B100 biodiesel 
fuel [9]. In the program used by Alm El-Din et al., 81 
chemical species and 362 basic chemical reactions, the 
di methyl ether was selected from the program and was 
able to adjust the air distribution rate automatically. 
Researchers have examined the CFD visual results of 
in-cylinder fuel distributions and movements at different 
crank angles. As a result, the researchers have found 
important results in the exact blending of the di-methyl 
ether and the air mixture in order to ensure 
homogeneity of the in-cylinder mixture and to burn it 
effectively [10]. In their study, Andreini et al. examined 
the pre-mixing of the burner in an internal combustion 
engine with the RANS CFD approach. The researchers 
analyzed the exhaust NOx emissions using different 
fuels in different operating conditions in the modeling 
program. Then, by making some type of fuel constant, 
in order to minimize the exhaust NOx emissions, they 
made some changes in fuel injection criteria and fuel 
injection geometry to achieve the ideal result [11]. 
Bishop et al. studied numerical modeling of biodiesel 
mixtures in a diesel engine. In this study, the 
researchers analyzed the combustion process in the 
engine by using AVL Fire ESED program which uses 
the computational fluid dynamics fundamentals as 
diesel engines are expensive. In a Cummins ISBE220 
diesel engine, researchers who selected biodiesel as 
fuel in the program investigated whether the engine 
emission and the energy obtained from the engine 
depend on the fuel type. Bishop et al. Concluded that 
the engine emission and the energy obtained from the 
engine are different from the fuel used by the different 
models they tested and developed, and that the 
injection rate is also an important factor in terms of 
engine emission and energy obtained from the engine 
[12]. 
 
In this study, biodiesel used during tests was produced 
from safflower with transesterification method. An CFD 
model was designed in Ansys fluent for supported 
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experimental results of biodiesel. The numerical results 
of this model and experimental results (engine torque, 
engine power and specific fuel consumption) have been 
presented in manuscript. 
 

2. Materials and Methods 
 
Fuel properties of safflower biodiesel used at tests have 
been presented in Table 1. Table 2 showed 
specifications of test engine. Ansys fluent computes to 
analysis results via continuity equation, momentum 
equation and thermodynamics laws. 
 
Tests were conducted for five different engine speed 
(1000 rpm, 1400 rpm, 2000 rpm, 2800 rpm and 3200 
rpm) at full throttle. 1400 rpm is engine speed obtained 
of maximum torque. Also, 2800 rpm is engine speed 
obtained of maximum power. The engine cylinder 
model used for CFD has been presented in Figure 1. 
 
 

Table 1 The properties of test fuels. 

Properties Diesel fuel Biodiesel 

Density, kg/m
3
 

at 15
o
C 

834.5 885.6 

Viscosity, at 
mm

2
/s 40

o
C 

2.794 4.353 

LHV, MJ/kg 43.14 38.59 
Cetane number 55.2 55.7 

 
Table 1 The properties of test fuels. 

Engine type 
Four Stroke, 

Direct injection 
Cylinder number 1 
Cylinder volume, m

3
 510 

Bore x stroke, mm x mm 85 x 90 
Compression ratio 17.5:1 
Maximum torque, Nm 32.8 
Maximum power, kW 9 

 
 

 
Fig. 1. 3-dimensions engine cylinder model. 

3. Results 
 
Figure 2 showed engine torque values of CFD and 
experimental analyses. Biodiesel decreased engine 
torque values by 25% due to its lower LHV according to 
diesel fuel. However, CFD results are very close with 
experimental results. 
 

 
Fig. 2. Engine torque values. 

 
Engine power is depend on amount of fuel enter in 
cylinder at specific time. High density of biodiesel 
causes decrease of injected fuel. Therefore, engine 
power values of biodiesel have been decreased 
compare to diesel fuel as in Figure 3. 
 

 
Fig. 3. Engine power values. 

 

 
Fig. 4. Engine SFC values 

 
High viscosity of biodiesel according to diesel fuel have 
been caused bad atomization of injected fuel. Thus, 
diameter of fuel drops increased and, homogeny mix 
with air in cylinder was not obtained. More fuel 
consumption has been actualized for obtain same 
engine power at specific time. Therefore, specific fuel 
consumption (SFC) of biodiesel is higher average 
39.6% than that diesel fuel as seen in Figure 4.  
 
For all engine performance parameters, different 
between CFD analyses results and experimental 
results is approximately average 2.8%. 
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4. Conclusion 
 
Biodiesel caused worse engine performance 
parameters according to diesel fuel due to its lower 
LHV and bad flow properties such as high density and 
viscosity. But, even so, it can say that biodiesel can use 
as a diesel engine fuel for especially agricultural 
vehicles. 
 
The different of 2.8% obtained between CFD and 
experimental results for engine performance 
parameters is a very good value. This result showed 
that CFD model created in this study could be used for 
investigation of different engine working parameters. 
Thus, researches of biodiesel or another fuels for diesel 
engines can conduct without requires long experimental 
procedures and high costs. 
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Özet 
 
Bu çalışmada; AA7075 alüminyum alaşımlarının 
korozyon direncinin iyileştirilmesi amacıyla Plazma 
Elektrolitik Oksidasyon (PEO) yöntemi kullanılarak 
yüzeyinde oksit kaplamalar büyütülmüştür. Bipolar 
modda ve sabit proses parametreleri kullanılarak 
gerçekleştirilen kaplama işleminde farklı 
konsantrasyonlarda seçilen alüminat esaslı elektrolitler 
kullanılmıştır. Elektrolit konsantrasyonundaki değişimin 
kaplamaların yapısal özellikleri üzerindeki etkileri XRD 
ve SEM cihazı kullanılarak incelenmiştir. Kaplamaların 
korozyon davranışları ise %3.5 NaCl çözeltisi içerisinde 
potansiyodinamik polarizasyon testleri ile 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kullanılan 
elektrolitteki konsantrasyon artışının kaplamaların 
yapısal özellikleri üzerinde çok fazla etkiye sebep 
olmadığını; ancak korozyon direncini düşürdüğünü 
göstermiştir.   
 
Anahtar kelimeler: AA7075; PEO; Korozyon; 

Polarizasyon 
 

Abstract 
 
In this study; AA7075 alloys were oxidized by Plasma 
Electrolytic Oxidation (PEO) method in order to improve 
the corrosion resistance of the alloys. Aluminate-based 
electrolytes in different concentrations were used at 
bipolar mode and fixed process parameters throughout 
the PEO treatment. 
The effect of electrolyte concentration on the 
microstructure of the coatings was investigated by XRD 
and SEM equipment. The corrosion behavior was also 
evaluated by potentiodynamic polarization tests in 3.5% 
NaCl solution. The results showed that the 
concentration increase in the electrolyte did not cause 
much effect on the structural properties of the coatings 
but reduced the corrosion resistance.  
 
Keywords: AA7075; PEO; Corrosion; Polarization 

 

1. Giriş 
 
Yüksek mukavemetli çeliklerle kıyaslanabilecek 
düzeyde iyi mekanik özelliklere sahip olan AA7075 
alüminyum alaşımının mühendislik uygulamalarında 
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır [1]. Bu alaşım 
özellikle yüksek mukavemet/ağırlık (spesifik 
mukavemet) özelliğinin istendiği uzay, uçak, savunma 

ve otomotiv gibi endüstiyel alanlarda büyük bir kullanım 
avantajına sahiptir. Bu alaşımların en dezavantajlı yönü 
ise sınırlı korozyon direçleridir [2].  
 
AA7075 alaşımlarının çukurcuk, taneler arası ya da 
kaplama altı (filiform) korozyonu gibi lokal korozona 
karşı duyarlılığı oldukça yüksektir. Bu duyarlılığın ana 
sebebi ise; yapı içerisindeki intermetalik fazlar ve 
mukavemet arttırıcı bileşenlerin konsantrasyonu ve 
dağılımına bağlanmaktadır. Yapı içerisinde farklı 
reaktivitelere sahip olan bu bileşenler galvanik çift 
oluşumuna sebep olabilmektedirler [3]. AA7075 
alaşımları içerisinde bulunan Al7Cu2Fe ve 
(Al,Cu)6(Fe,Cu) gibi temel intermetalik bileşenler, 
elektrokimyasal olarak alaşım yapısından daha az 
aktiftirler ve bu nedenle mikroyapı içerisinde 
bulundukları bölgelerde kısmi çözünmelere yol 
açabilirler [4]. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 
elektrokimyasal olarak alaşım yapısından daha aktif 
durumdaki mukavemet arttırıcı çökeltilerin (Mg 
(Zn,Cu,Al)2) çukurcuk korozyonuna karşı oldukça 
duyarlı oldukları bildirilmiştir [2]. Bu nedenle, korozyon 
özelliklerinin iyileştirilmesi için uygun yüzey 
modifikasyon işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  
 
Günümüzde, Al ve alaşımlarına, iyon implantasyonu 
[5], lazer destekli termit reaksiyon [6], akımsız kaplama 
[7], PVD [8], plazma sprey kaplama [9], anotlama [10] 
ve plazma elektrolit oksidasyon (PEO) [11] gibi çeşitli 
yüzey işlemleri uygulanmaktadır. Bunların içerisinde 
PEO yöntemi, günümüzde hafif metal ve alaşımlarının 
yüzeylerinde seramik kaplamalar oluşturmak için 
kullanılan yaygın bir yöntemdir [12-15]. PEO 
yönteminde oksidasyon işlemi, her metalin kendine 
özgü kırılma voltajının üzerindeki değerlerde 
gerçekleşir. Uygulanan yüksek potansiyelle birlikte 
numune yüzeyinde çok sayıda spark meydana gelir ve 
beraberinde mikro-deşarj kanalları oluşur. Sparkların 
lokal ısı etkisi ile birlikte numune ve elektrolitten gelen 
kompleks oksit içeriği metal yüzeyinde seramik 
kaplamanın oluşmasını sağlar [13-15].  
 
PEO işlemi ile büyütülen oksit tabakayla taban 
malzeme arasında güçlü bir adezif bağ oluşur. Birçok 
araştırmacı, elektrolit bileşimi, elektriksel parametreler, 
güç kaynağı modu ve işlem süresi gibi PEO proses 
parametrelerinin, büyütülen kaplamaların yapısal, 
fiziksel, mekanik ve korozyon özellikleri üzerindeki 
etkisini araştırmıştır [16-17]. Son zamanlarda yapılan 
çalışmalar ise elektrolit bileşiminin optimizasyonuna 
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odaklanmıştır [18-20]. Bununla birlikte, alüminyum 
alaşımlarının PEO kaplamalarında sıklıkla tercih edilen 
alüminat esaslı elektrolit konsantrasyonunun 
kaplamanın yapısal ve korozyon özellikleri üzerindeki 
sistematik etkileri henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. 
 
Bu çalışmada, AA7075 alüminyum alaşımı PEO tekniği 
ile sabit proses parametrelerinde (akım yoğunluğu, 
frekans, görev döngüsü ve proses süresi)  okside 
edilmiş ve proses süresince kullanılan alüminat esaslı 
elektrolit konsantrasyonunun kaplamanın mikroyapısal 
ve korozyon özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
  

2. Deneysel Çalışmalar 
 
2.1. Taban Malzeme 

 
Taban malzeme olarak kimyasal bileşimi Çizelge 1’de 
verilen 25 mm çap ve 4 mm kalınlığındaki AA7075 
alüminyum alaşımı seçilmiş ve kaplama yapılacak 
yüzeyler sırasıyla 400, 600, 800 ve 1200 tane boyutlu 
SiC zımparalar ile parlatılarak Ra~0,1 µm pürüzlülük 
değerine ulaşılmıştır. Kaplama işlemi öncesi numuneler 
etanol kullanılarak temizlenmiş ve soğuk hava ile 
kurutulmuştur.  

Çizelge 1. AA7075 alaşımının kimyasal bileşimi 
 

Alaşım elementi Oran (% ağ.) 

Al 87.1 ‒ 91.4 
Cu 1.2 ‒ 2.0 
Mg 2.1 ‒ 2.9 
Cr 0.18 ‒ 0.28 
Zn 5.10 ‒ 6.1 
Fe max 0.50 
Mn max 0.30 
Si max 0.40 
Ti max 0.20 

Diğer max 0.15 
 
2.2. PEO İşlemi 
 

PEO işleminde kullanılmak üzere değişken 
konsantrasyonlarda hazırlanan üç farklı elektrolitin 
kimyasal bileşimi Çizelge 2’de sunulmuştur. Hazırlanan 
elektrolitlerin pH ve iletkenlik değerleri ölçülmüştür. 
Numuneler kaplama işlemi öncesi alkolle temizlenip 
kurutulduktan sonra numune tutucuya yerleştirilmiş ve 
elektrolit içerisine daldırılmıştır. PEO işleminde taban 
malzeme anot, paslanmaz çelik elektrolizör katot olarak 
seçilmiştir. Proses süresince homojen dağılımın 
sağlanması amacıyla elektrolit bir karıştırıcı ile 
karıştırılmış ve elektrolizörün cidarlarından geçirilen 
soğuk su vasıtasıyla elektrolitin sıcaklığı <40°C olarak 
ayarlanmıştır. Kaplama işlemi bipolar modda ve sabit 
elektriksel parametrelerde gerçekleştirilmiştir. Seçilen 
kaplama parametreleri Çizelge 3’ te verilmiştir  
 

Çizelge 2. Elektrolit bileşimi 
 

Bileşen Konsantrasyon (g·l
-1

) 

Potasyum hidroksit (KOH) 2 
Sodyum alüminat (NaAlO2) 8, 16, 24 

 

Çizelge 3. PEO işleminde kullanılan elektrikel 
parametreler 

Parametre Değer 

Akım yoğunluğu (A/dm
2
) 10 

Frekans (Hz) 1000 
Görev döngüsü (%) 10 
Proses süresi (dk) 10 

 
2.3. Karakterizasyon 
 

Oksitlenen numunelerin kaplama kalınlığı ve yüzey 
pürüzlülükleri sırasıyla eddy akımları kalınlık ölçer 
(EBAN 5006) ve Mahr Perthometer M2 cihazlarıyla 
ölçülmüştür. Kaplamaların karakterizasyon çalışmaları 
taramalı elektron mikroskobu (SEM, QUANTA FEG 
250) ve X-ışını difraksiyon (XRD, PANalytical) cihazları 
ile yapılmıştır. XRD ölçümleri, Cu-Kα kaynağından  
λ=1,54184 Aº dalga boyu, 10-90º tarama aralığı, 0,02 
derece/sn tarama hızı 0,1 derece tarama adımı ve 1,5° 
geliş açısı (GIXRD- Grazing. Incidence X-Ray 
Diffraction) ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen yansıma 
pikleri mevcut JCPDS (Joint Committe on Powder 
Diffraction Standarts) dosyası ile karşılaştırılmıştır. 
 
2.4. Korozyon Testleri 
 

Kaplamaların korozyon dirençleri %3.5 NaCl çözeltisi 
içerisinde oda sıcaklığında potansiyodinamik 
polarizasyon (PDS) tekniği ile belirlenmiştir. 
Polarizasyon testleri için bir potansiyostat/galvanostat 
(Gamry PCI14/750) cihazı kullanılmıştır. Testler üç 
elektrot tekniğine göre referans elektrot (RE) olarak 
Ag/AgCI, karşıt elektrot olarak (CE) platinyum (Pt) tel 
ve çalışma elektrotu (WE) olarak da hazırlanan 
numuneler kullanılarak yapılmıştır. Numuneler test 
öncesi kaplı yüzeyleri dışındaki tüm kısımları soğuk 
bakalit ile kaplanarak yalıtılmıştır. Deney öncesi 
numuneler açık devre potansiyeline (OCP) ulaşana 
kadar elektrolit içerisinde bekletilmiş, elektrolitik 
dengenin sağlanmasından sonra -0.4 voltluk katodik 
potansiyelden başlamak üzere 1mV∙sn

-1
’lik tarama hızı 

ile belirlenen anodik akım yoğunluğuna ulaşana kadar 
polarize edilmiştir. 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
Farklı elektrolit konsantrasyonlarında kaplanmış 
numuneler, kolay ifade için konsantrasyon miktarıyla 
orantılı olarak D8, D16 ve D24 kodlarıyla 
tanımlanmıştır. PEO kaplamaların voltaj-zaman 
grafikleri Şekil 1’ de gösterildiği gibidir. Grafik 
incelendiğinde kısa bir süre içinde (yaklaşık 15 s) ani 
bir voltaj artışı, ardından voltaj-zaman eğrisinin 
eğiminde ani bir azalma meydana geldiği 
görülmektedir. Gerilim-zaman eğrisinin eğiminin 
değiştiği nokta kırılma gerilimini gösterir [21]. 
Geleneksel anodizasyona kıyasla PEO prosesine, 
dielektrik bozulma, gaz deşarjı veya bunlardan 
herhangi birinin sonucu olarak kıvılcımlı mikro deşarjlar 
eşlik eder [17].  
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Şekil 1. PEO prosesi süresince voltaj-zaman eğrileri 

PEO işlemi boyunca mikro deşarjların rengi ve 
yoğunluğu sürekli olarak değişir. Mikro deşarjların rengi 
mavimsi beyazdan sarıya ve sonunda turuncuya 
dönüşürken, şiddeti artar ve yoğunluğu azalır. 8, 16 ve 
24 g/l NaAlO2 kullanılarak hazırlanan elektrolitlerde 
büyütülen kaplamanın voltaj-zaman eğrileri 
incelendiğinde sırasıyla kırılma voltajları 487, 425 ve 
416 V iken, maksimum pozitif gerilimler 572, 521 ve 
508 V olarak ölçülmüştür. Şekil 1’ de görüldüğü gibi 
kırılma ve maksimum voltaj değerlerindeki artış, 
kullanılan elektrolit konsantrasyonu ile ters orantılıdır.  

 
 

Şekil 2. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan 
elektrolitlerin pH ve iletkenlik değeri grafiği 

 
Konsatrasyon değişkenliğinin elektrolit iletkenliğine 
doğrudan etkidiği Şekil 2’ de açıkça görülmektedir.  
Düşük iletkenliğe sahip düşük konsantrasyonlu 
elektrolitte büyütülen kaplamanın kırılma ve maksimum 
voltaj değerleri diğerlerine nispeten daha yüksektir. 

 

 
 
Şekil 3. Farklı konsantrasyonlu elektrolitlerde büyütülen 

PEO kaplamaların XRD grafiği 
 

Şekil 3. çeşitli NaAlO2 konsantrasyonları içeren 
elektrolitlerde büyütülen PEO kaplamaların XRD 
grafiklerini göstermektedir. Yüzeye yakın geliş açılı 
yapılan XRD taramalarında tüm piklerin γ-alümina 
fazına ait olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar elektrolit 
konsantrasyonlarındaki değişimin kaplama içeriği, faz 
bileşimi ve yoğunluğunu etkilemediğini göstermiştir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. PEO kaplamaların SEM analizleri a) D8, b) 
D16, c) D24 

 
Şekil 4, üç farklı konsantrasyonda elektrolit kullanılarak 
büyütülen PEO işlemli numunelerin yüzey morfolojileri 
ve elementel analizlerini göstermektedir. Kaplama 
işleminden sonra AA7075 alaşımların yüzeyinde PEO 
prosesinin doğası gereği mikro gözenekli volkan 
benzeri yapılar gözlenmiştir [15-18]. Kaplamalarda 
farklı konsantrasyonda NaAlO2 içeren elektrolitler 
kullanılmasına rağmen, oluşan morfolojiler oldukça 
benzerdir. Düşük konsantrasyonlu elektrolit kullanılarak 
büyütülen kaplamanın (D8) yüzeyinin daha pürüzsüz ve 
por dağılımının daha homojen olduğu açıkça 
görülmektedir. Kaplamalarda kullanılan elektrolit 
konsantrasyonu arttıkça proses süresince oluşan mikro 
deşarjların şiddeti arttığından meydana gelen porların 
çapı da artmaktadır. Bu durum yüzey pürüzlülüğünün 
artmasına sebep olur [19]. Yüksek konsantrasyonlu 
elektrolitte büyütülen kaplamanın (D24) yüzey 
morfolojisi incelendiğinde oldukça kompakt ve pürüzlü 

100 µm  

b) 

100 µm  

c) 
100 µm  

a) 

100 µm  

b) 

100 µm  

c) 
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bir yapı elde edildiği görülmektedir. Elde edilen 
sonuçlar kaplamaların kalınlık ve pürüzlülük değerleri 
ile paraleldir (Şekil 5). 

 

Şekil 5. PEO kaplamaların kalınlık ve pürüzlülük 
değerleri grafiği 

 
 

 
Şekil 6. Farklı konsantrasyonlarda elektrolitler 

kullanılarak büyütülen kaplamaların potansiyodinamik 
polarizasyon eğrileri 

 
AA7075 alaşımı ve farklı konsantrasyonlarda 
hazırlanan elektrolitlerde büyütülen PEO kaplamaların 
potansiyodinamik polarizasyon eğrileri (PDS) Şekil 6’da 
verilmiştir. Ayrıca, PDS eğrilerinden hesaplanan bazı 
önemli korozyon parametreleri Çizelge 4'te 
listelenmiştir. Tüm kaplanmış numunelerin PDS eğrileri 
benzer yapıdadır, ancak kaplanmamış AA7075 alaşımı, 
Şekil 6’da görüldüğü gibi kaplanmış numunelerden 
daha geniş pasif bölgeye sahiptir. PEO kaplamalı tüm 
numunelerin korozyon oranlarının kaplanmamış 
numuneden yaklaşık 4 kata kadar daha düşük olduğu 
hesaplanmıştır (Çizelge 4). Elektrolit konsantrayonunun 
artmasının korozyon akım yoğunluğunu arttırdığı açıkça 
görülmektedir.  
 
Çizelge 4. AA7075 alaşımı ve PEO kaplamaların PDS 
eğrilerinden hesaplanan korozyon parametreleri 

 
Numune Eocp 

(mV) 
Ekor 
(mV) 

İkor 
(nA/cm

2
) 

Kor. Hızı (mpy) 
× 10

-3
 

D8 -727 -688 267 126 

D16 -719 -682 383 181 

D24 -720 -685 841 399 

AA7075 -773 -756 998 474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 7. AA7075 alaşımı ve a) D8, b) D16, c) D24 PEO 

kaplamaların korozyon sonrası SEM analizleri. 
 

Elektrokimyasal korozyon testlerin ardından AA7075 
alaşımı ve PEO kaplanan numunelerin SEM görüntüleri 
incelendiğinde meydana gelen korozyon hasarı açıkça 
görülmektedir (Şekil 7). Pratikte, korozyon akımı 
yoğunluğu (İkor) değerleri, kaplamaların korozyon 
oranlarını karşılaştırmak için kullanılmaktadır [22]. 
Kaplamaların İkor değerleri Şekil 5’te verilen kaplama 
kalınlığı ve yüzey pürüzlülük değerleri ile karşılaştırılmış 
ve kaplama kalınlığı ile yüzey pürüzlülüğü artışının 
korozyon davranışı üzerinde negatif etkiye sebep 
olduğu sonucuna varılmıştır. Elektrolit 
konsantrasyonunun artması ile kaplama süresince 
meydana gelen mikro deşarjların şiddetinin artması 
daha geniş çaplı porların oluşmasına sebep olmuştur. 
Bu durum, elektrokimyasal korozyon testi süresince 
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kullanılan elektrolitin kaplama içerisine sızmasını 
kolaylaştırmış ve numunenin korozyon direncinin 
düşmesine sebep olmuştur.  

 
Kaynaklar 
 
[1] Miller, W; Zhuang, L; Bottema, J, Recent 
development in aluminium alloys for the automotive 
industry, Mater Science Engineering A, 280, 37–49, 
2000.   
[2] Andreatta, F; Terryn, H; de Wit JH, Corrosion 
behaviour of different tempers of AA7075 aluminium 
alloy, Electrochim Acta, 49, 2851–2862, 2004.  
[3] Pao, PS; Feng, CR; Gill, SJ, Corrosion fatigue crack 
initiation in aluminum alloys 7075 and 7050, Corrosion, 
56, 1022–1031, 2004.  
[4] Gao, M; Feng, CR; Wei, RP, An analytical electron 
microscopy study of constituent particles in commercial 
7075-T6 and 2024-T3 alloys, Metall Mater Trans A 
Phys Metall Mater Science, 29,1145–1151, 1998. 
[5] Figueroa, R;  AbreuM, C.M; Cristóbal, J; Pena, G,  
Effect of nitrogen and molybdenum ion implantation in 
the tribological behavior of AA7075 aluminum alloy, 
Wear Volumes, 276–277, 53-60, 2012. 
[6] Huang, K; Lin, X; Wie, C; Yue, T.M, Microstructure 
and wear behaviour of  laser-induced thermite reaction 
Al2O3 ceramic coating on AA7075 aluminum alloy, 
Journal of Wuhan University of Technology-Mater 
Science Ed, 23(1), 89-94, 2008.  
[7] Sudagar, J; Venkateswarlu, K; Lian, J, Dry Sliding 
Wear Properties of a 7075-T6 Aluminum Alloy Coated 
with Ni-P (h) in Different Pretreatment Conditions, 
JMEPEG, 19, 810–818, 2010. 
[8] Staia, M.H; Santana, Y.Y; Marcano, Z. Del V, Dry 
Sliding Wear of TiNx PVD Coating on 7075-T6 
Aluminium Alloy, Surface Engineering, 20:2, 128-134, 
2013.  
[9] Diaz, P.M; Palanikumar, K; Kumar, P.R, Dry Sliding 
Wear Behaviour of Al 7075 T6 Coated by Plasma 
Spray Process, Advanced Materials Research, 984-
985, 551-556, 2014.  
[10] Montoya, Z.R.D; Vera, L.E; Pineda, T.Y; Cedeño, 
M.L, Effect of the layer of anodized 7075-T6 aluminium 
corrosion properties, J. Phys, Conf. Ser. 786 012032, 
2017. 
[11] Arunnellaiappan, T; Babu, N.K; Krishna, L.R; 
Rameshbabu, N, Influence of frequency and duty cycle 
on microstructure pf plasma electrolytic oxidized 
AA7075 and the correlation to its corrosion behavior, 
Surface and coating technology, 280, 136-147, 2015. 
[12] Kurze, P; Krsymann, W; Schneider, H.G, 
Application Fields of ANOF Layers and Composites, 
Cryst. Res. Technology, 21, 1603–1609, 1986.  
[13] Krishna, L.R; Somaraju, K.R.C; Sundararajan, G, 
The tribological performance of ultra-hard ceramic 
composite coatings obtained through microarc 
oxidation, Surf. Coat. Technology, 163-164, 484–490, 
2003.  
[14] Monfort, F; Berkani, A; Matykina, E; Skeldon, P; 
Thompson, G.E, A Tracer Study of Oxide Growth 
during Spark Anodizing of Aluminum, J. Electrochem. 
Soc, 152, 382–387, 2005. 
[15] Yerokhin, A.L; Lyubimov, V.V; Ashitkov, R.V,  
Phase formation in ceramic coatings during plasma 
electrolytic oxidation of aluminium alloys, Ceram. Int, 
24, 1–6, 1998. 

[16] Zhanga, X; Zhanga, Y; Changb, L; Jiangc, Z; Yaoc, 
Z; Liua, X, Effects of frequency on growth process of 
plasma electrolytic oxidation coating, Materials 
Chemistry and Physics, 132, 909– 915, 2012.  
[17] Dehnavi, V; Luan, B.L; Shoesmith, .W; Liu, X.Y; 
Rohani, S, Effect of duty cycle and applied current 
frequency on plasma electrolytic oxidation (PEO) 
coating growth behavior, Surface & Coatings 
Technology, 226, 100–107, 2013. 
[18] Wang, K; Koo, B; Lee, C; Kim, Y; Lee, S; Byon, E, 
Effects of electrolytes variation on formation of oxide 
layers of 6061 Al alloys by plasma electrolytic oxidation, 
Trans, Nonferrous Met. Soc. China, 19, 866-870, 2009. 
[19] Becerik, D.A; Ayday, A; Kumruoglu, L.C; Kurnaz, 
S.C; Ozel, A, The Effects of Na2SiO3 Concentration on 
the Properties of Plasma Electrolytic Oxidation 

Coatings on 6060 Aluminum Alloy, JMEPEG, 21, 1426–
1430, 2012. 
[20] Sharma, A; Jang, Y; Jung, J.P, Effect of KOH to 
Na2SiO3 Ratio on Microstructure and Hardness of 
Plasma Electrolytic Oxidation Coatings on AA 6061 

Alloy, JMEPEG, 26, 5032–5042, 2017. 

[21] Monfort, F; Berkani, A; Matykina, E; Skeldon, P; 
Thompson, G.E; Habazaki, H; Shimizu, K, 
Development of anodic coatings on aluminium under 
sparking conditions in silicate electrolyte, Corrosion 
Science, 49, 672, 2007. 
[22] Dikici, B; Niinomi, M.; Topuz, M.; Koc, S.G.; Nakai, 
M, Synthesis of biphasic calcium phosphate (BCP) 
coatings on β‒type titanium alloys reinforced with rutile-
TiO2 compounds: adhesion resistance and in-vitro 
corrosion, J. Sol-Gel Sci. Technol. 87, 713–724, 2018. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1159



 
 

 

INVESTIGATION OF HARDNESS AND MICROSTRUCTURAL 
PROPERTIES OF AA7075 ALLOY BY ECAP METHOD 

 
EKAP YÖNTEMİ İLE AA7075 ALAŞIMININ SERTLİK VE 

MİKROYAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

Taha Alper YILMAZ
a
, Yaşar TOTİK

b
, 

c
Güzide Meltem Lüle ŞENÖZ, 

d
Taha Çağrı ŞENOCAK,

e
İhsan 

EFEOĞLU 
a 

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, E-posta: tahaalperyilmaz@atauni.edu.tr 
b 

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, E-posta: ytotik@atauni.edu.tr 
c
 Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, E-posta: meltem.lule@atauni.edu.tr 
d
 Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, E-posta: tcsenocak@atauni.edu.tr 
e
 Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, E-posta: iefeoglu@atauni.edu.tr 

 

Özet 
 
Bu çalışma Aşırı Plastik Deformasyon (APD) 
tekniklerinden en yaygın olarak kullanılan Eşit Kanal 
Açısal Presleme (EKAP) İşlemini kapsamaktadır. 
AA7075 alaşımına Bc rotasında 2, 4 ve 8 paso EKAP 
işlemi uygulanarak sertlik değerlerindeki artış 
belirlenmeye çalışılmıştır. Tüm numunelerin yapısal ve 
mekanik özelliklerinin araştırılması amacıyla 
mikrosertlik, XRD ve SEM/EDS analizleri yapılmıştır. 
Elde edilen bulgular neticesinde, paso sayısının 
artışıyla homojen bir deformasyon gözlendiği 
görülmüştür. En yüksek sertlik değerlerine ve homojen 
tane yönlenmesine 8 paso EKAP işlemi ile ulaşıldığı 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: EKAP, Aşırı Plastik Deformasyon, 

Ultra İnce Tane (UİT) 

 
Abstract 
 
This work includes the most commonly used Equal 
Channel Angular Pressing (ECAP) Process from 
Severe Plastic Deformation (SPD) techniques. In Bc 
route 2, 4 and 8 pass EKAP process was applied to 
AA7075 alloy to determine the increase in strength 
values. Microhardness, XRD and SEM / EDS analyzes 
were performed to investigate the structural and 
mechanical properties of all samples. As a result of the 
findings, it was observed that there was a 
homogeneous deformation with the increase in the 
number of passes. It was determined that the highest 
hardness values and homogenous grain orientation 
were achieved by 8 pass ECAP process. 
 
Keywords: ECAP, Severe Plastic Deformation, Ultra 

Fine Grain (UFG) 

 
1. Giriş 
 
EKAP, ultra ince taneli ve mikro/nanokristal metaller ve 
alaşımlar üretmek için bir malzemeye aşırı bir plastik 
gerginlik uygulandığı metal şekillendirme işlemlerinde 
kullanılan tekniklerden biridir [1]. Farklı pek çok APD 
teknikleri olmasına rağmen, EKAP yöntemi özellikle 
büyük boyutlu bulk malzemelerin mekanik özelliklerinin 
arttırılmasında nispeten kolay ve ucuz bir yöntemdir [2, 
3]. EKAP işlemi ile birlikte numunenin kesit boyutlarında 
herhangi bir değişiklik olmadan yüksek dislokasyon 
yoğunluğuna ulaşılmaktadır. Dislokasyonların tane 
içerisinde yüksek açılı tane sınırları halinde yeninden 
düzenlenmesi ile birlikte, işlem sonrasında elde edilen 

tane büyüklükleri mikron altı boyutlara (100-1000nm) 
hatta 100nm’nin altına kadar düşebilir. APD teknikleri 
pek çok metal ve alaşımlarına ve metal matrsli 
kompozitlere uygulanmaktadır [4]. En sık EKAP işlemi 
uygulanan metal ve alaşımları arasında magnezyum 
(Mg), demir (Fe), şekil bellekli alaşımlar (NİTi) ile 
alüminyum (Al) alaşımları verilebilir. Özellikle birçok 
seriye ve farklı özelliklere sahip Al ve alaşımları yüksek 
mukavemet, düşük yoğunluk ve kolay işlenebilirlik gibi 
özelliklerinden dolayı pek çok sektörde kullanımının 
artmasını sağlamıştır. AA7075 (Al-Zn-Mg) alaşımları 
gibi çökelme sertleşmesi ile mukavemeti arttırılabilen 
alüminyum alaşımlarının işlenmesinin araştırılması 
büyük öneme sahiptir. Çünkü söz konusu alaşımın 
EKAP işlemi sırasında çökelme sertleşmesi ile birlikte 
pekleşme ve tane sınırlarının güçlenmesi, bu tür 
alaşımların mekanik özelliklerini daha da arttrır. Bu 
durum AA7075 alaşımlarının bir dizi endüstriyel 
uygulamada daha kapsamlı olarak kullanılabilmesine 
olanak sağlar [5-10]. AA7075 alaşımları, yüksek 
mukavemet ve yüksek tokluk özelliklerine sahip hafif 
malzemelerin geliştirilmesinde endüstrilerin en büyük 
talebini karşılamaktadır. Bu alaşımların ana 
uygulamaları askeri ve havacılık sektörlerindedir [9]. 

 
2. Materyal ve Metot 
 
Bu çalışmada bulk 19,5 mm çapa sahip AA7075 (Al-Zn-
Mg) alaşımı kullanılmıştır. Tüm numunelere EKAP 
işlemi öncesinde 420°C sıcaklıkta 1 saat süre ile 
tavlama işlemi uygulanmıştır. Böylelikle numunelerin 
içerisindeki üretimden kaynaklı kalıntı gerilmeler ve 
intermetalik bileşikler giderilmiştir. Rota olarak 
literatürde en etkin olduğu kabul edilen BC rotası [11, 
12] seçilmiş ve işlemler 2, 4 ve 8 paso olarak 
yapılmıştır. Presleme işlemleri 120°’lik kalıpta 
gerçekleştirilmiştir. Yağlayıcı olarak MoS2 yüksek 
sıcaklık yağlayıcısı kullanılmıştır. EKAP işlemi için her 
bir paso öncesinde 100°C sıcaklıkta kalıp 2 saat, 
numuneler ise 15 dakika bekletildikten sonra işlemler 
gerçekleştirilmiştir.  
 

Tablo 1. AA7075 alaşımın kimyasal kompozisyonu 

Elementler Al Zn Mg Cu Diğer 

% ağ. 89.7 6.8 2.1 1.2 0.2 

Tüm numunelerin mekanik testleri için mikrosertlik 
(Wolpert Wilson-400) ölçümleri HV (hardness vickers) 
olarak yapılmış, yapısal karakterizasyonda faz yapısı 
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için XRD (Rigaku-2200 D/Max), yüzey morfolojisi için 
ise SEM/EDS (JEOL JSM–6060) cihazları 
kullanılmıştır. 

3. Deney Sonuçları ve Tartışma 
 
3.1. Mikroyapı Karakterizasyonu 

 
Sırasıyla 2, 4 ve 8 paso EKAP işlemine tabi tutulmuş 
numunelerin SEM görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir.  

 

  
Şekil 1. EKAP işlemi görmüş numunelerin SEM 

görüntüleri (X500); (a) 2 Paso, (b) 4 Paso, (c) 8 Paso 
 
Mikroyapı görüntüleri incelendiğinde deformasyonun 
etkisiyle birlikte tane yönlenmeleri açıkça görülmektedir. 
Paso sayısının artmasıyla oluşan alt tanelerdeki artış, 
yönlenmenin ve özellikle tane küçülmesinin ve eş 
eksenli tane oluşumunun en temel sebebidir [13]. EKAP 
işlemleri düşük sıcaklıkta (100°C) gerçekleşse de, 
deformasyonun etkisiyle kolaylaşan yeniden 
kristalleşme ile birlikte tanelerin eş eksenli bir yapıya 
dönüşüp, yönlenmenin artan paso sayısıyla daha 
homojen bir forma girdiği görülmektedir. Şekil 2’de 
AA7075 alaşımın EDS analizi verilmiştir. 
 

 
Şekil 2. AA7075 alaşımının EDS analizi 

Genel tarama yapılan EDS analiziinde tavlanmış 
(EKAP işlemi yapılmamış) bulk numunenin içerdiği 
elementlerin atomca yüzde ağırlıkları verilmiştir. 
Elementlerin yüzde değerleri literatürle 
karşılaştırıldığında uygun değerlerde olduğu sonucuna 
varılmıştır. 
 
3.2. Faz Yapısı (XRD) 

 
BC rotasında EKAP işlemi görmüş 2, 4 ve 8 pasoya ait 
XRD grafiği Şekil 3’de verilmiştir. 
 

 
Şekil 3. EKAP işlemi uygulanmış numunelerin XRD 

analizleri; 2 Paso, 4 Paso ve 8 Paso 
 
XRD analizleri incelendiğinde, tüm nununelerde Al 
pikleri gözlenmiştir. Paso sayısının artmasıyla pik 
şiddetlerindeki artış doğru orantılıdır. Ayrıca, Manjunath 
ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada olduğu gibi, Al 
piklerinin yanı sıra 40,472 ve 41,305 derecelerde 
hekzagonal kristal yapıda MgZn2 intermetalik fazına da 
rastlanmıştır [14].  
 
3.3. Mekanik Test (Mikrosertlik Analizi) 

 
Şekil 4’de EKAP işlemi uygulanmamış, 2, 4 ve 8 paso 
EKAP işlemi uygulanmış numunelerin mikrosertlik 
sonuçları verilmiştir.  

 

 
Şekil 4. EKAP işlemi görmemiş (0), 2 Paso, 4 Paso ve 
8 Paso EKAP işlemi görmüş numunelerin mikrosertlik 

test sonuçları 
 
Grafik incelendiğinde artan paso sayısı ile birlikte 
numunelerin sertliğinde de artışın olduğu 
gözlemlenmiştir. Bunun en temel sebebi, artan paso 
sayısı ile birlikte küçülen tane boyutunun etkisidir. 
Sertlik değerindeki artış işlem görmemiş numune ile 2 
paso EKAP işlemi görmüş numunenin sertlik değeri 
oranı, diğer pasolardaki orana kıyasla daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. En yüksek setlik değeri 132 HV 
ile 8 paso EKAP işlemi görmüş numuneye aittir. Sertlik 
değerlerinde ki bu artışın küçülen tane boyutu ile birlikte 
artan yüzey alanından kaynaklandığı söylenebilir. 
 

4. Sonuçlar 
 

 En homojen tane yönlenmesinin 8 paso EKAP 
görmüş numunede olduğu belirlenmiştir. 
 

 Artan paso sayısı ile birlikte en yüksek sertlik 
değerine ulaşan 132 HV ile 8 paso EKAP 
işlemi uygulanmış numunedir. 

 
 XRD analizlerinde Al pikleri belirlenmiştir 
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 MgZn2 intermetalik fazının da bulunduğu XRD 
analizlerinde tespit edilmiştir. 
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Özet 
Seramik fırınlarında yakıt olarak doğalgaz 
kullanılmaktadır ve ülkemiz doğalgazı ithal etmektedir. 
Bu yüzden doğalgaz kullanımında tamamen dışa 
bağımlı olup ekonomik açıdan da olumsuz yönde 
etkilenilmektedir. Endüstriyel üretim yapan firmalarda 
pişirim sıcaklık ve sürelerinin düşürülmesi yakıt   
tüketimi açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Yakıt 
olarak kullanılan doğalgazın fırın içerisinde girdiği 
reaksiyonlardan sonra açığa çıkardığı gazların 
çoğunluğu sera etkisi yapan gazlardır. Kullanılan doğal 
gaz miktarını azaltmak bu gazların miktarını da 
azaltacaktır. Bu çalışmada seramik sağlık gereçleri 
bünyesinde ergitici hammadde olarak kullanılan albit 
hammaddesi yerine kısmen talk hammaddesinin 
bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik özellikleri 
bozmadan sinterleme sıcaklığının düşürülmesi 
amaçlanmıştır. Çalışma için numuneler endüstriyel 
üretim yapan Kayseri Turkuaz Seramik Firmasında 
hazırlanmıştır. Talkın bünyeye ilavesi ile elde edilen 
numunelerde deformasyon miktarının düştüğü, eğilme 
mukavemeti değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. 
Endüstriyel pişirim sıcaklığı sağlık gereci ürünleri için 
1218 °C iken talk ilaveli numunelerde pişirim 
sıcaklığının 1180 °C’lere ulaştığı ve deformasyon 
gözlenmediği görülmüştür. Pişirim sıcaklığı ve 
süresindeki düşüş ve gelişmiş teknik özellikler ile 
seramik sağlık gereci sektörüne önemli bir katkı 
sağlanmıştır. 
Anahtar kelime: Talk, seramik, sinterleme, ergitici 
Abstract 
 
Gas is used as fuel for ceramic kiln and our country 
export it. Therefore; We are dependent on outside 
financial sources for fuel. This reason affect our 
economy negatively.  
Reduction of firing time and temperature takes 
advantage for industrial production companies in terms 
of fuel consumption. Most of the gases produced by the 
natural gas used as fuel after the reactions in the 
furnace are greenhouse gases. Reducing the amount 
of natural gas will reduce the amount of these gases. In 
this study,the  addition of talc instead of albite raw 
material used as melting raw material in ceramic 
sanitary ware bodies and it is aimed to reduce sintering 
temperature without impairing technological properties . 
The samples were prepared in Kayseri Turkuaz 
Ceramics Company which makes industrial production. 
It was determined that deformation amount decreased 
and the values of bending strength increased in 
samples by adding talc. The industrial firing 
temperature was 1218 ° C for standard sanitary ware 
products, it was observed that the firing temperature 

decreaced 1180 ° C and no deformation was observed 
in samples by adding talc. The reduction of firing 
temperature and time also developed technical 
properties are made a significant contribution to the 
ceramic sanitary ware sector  
 
Keywords: Talc, ceramic, sintering, melting 

 
1. Giriş 

Seramik sektörü Türkiye için katma değeri en yüksek 
sektörlerden biridir. Ülkemizin sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümeye kavuşturulabilmesi için, üretimdeki 
“Katma Değer” in ülkede daha fazla oluşması 
gerekmektedir. Çünkü “Yerli Üretim” olarak tanımlanan 
“Katma Değer” in yurt içinde gelişmesi, daha çok üretim 
ve istihdam ile toplumsal refahın da temel kaynağını 
oluşturmaktadır [1]. Son yıllardaki hızlı nüfus artışı ve 
yüksek yaşam standartları dünyadaki kaynakların hızla 
azalmasına sebep olmaktadır. Kaynakların durumuna 
ilişkin endişeler insanlık açısından gelecek konusunu 
da beraberinde getirmektedir.  Geleneksel sektörün, 
katma değeri daha yüksek yeni ürünleri pazara 
sunabilmesi için inovatif ürünlerin araştırılması ve yeni 
ürün, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem 
kazanmaktadır. Bu noktada alternatif hammadde 
kaynaklarına olan ihtiyaç her sektör için başlıca sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, mevcut 
hammadde kaynaklarına ek olarak, yeni kaynakların 
araştırılmasına gereken önem git gide artmaktadır [2].  

Seramik fırınlarında yakıt olarak doğalgaz 
kullanılmaktadır ve ülkemiz doğalgazı ithal etmektedir. 
Bu yüzden doğalgaz kullanımında tamamen dışa 
bağımlı olup ekonomik açıdan da olumsuz yönde 
etkilenilmektedir. Endüstriyel üretim yapan firmalarda 
pişirim sıcaklık ve sürelerinin düşürülmesi yakıt tüketimi 
açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Kullanılan 
doğalgaz miktarının azaltılması ile doğru orantılı olarak 
dışa bağımlılık da azalacaktır. Yakıt olarak kullanılan 
doğalgazın fırın içerisinde girdiği reaksiyonlardan sonra 
açığa çıkardığı gazların çoğunluğu sera etkisi yapan 
gazlardır. Kullanılan doğal gaz miktarını azaltmak bu 
gazların miktarını da azaltacaktır. Bu çalışmada 
seramik sağlık gereçleri bünyesinde ergitici hammadde 
olarak kullanılan albit hammaddesi yerine kısmen talk 
hammaddesinin bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik 
özellikleri bozmadan sinterleme sıcaklığının 
düşürülmesi amaçlanmıştır. 
Yapılan tez çalışmaları sonucunda incelemesi yapılan 
ergitici olarak kullanılan talk hammaddesi ilavesiyle 
sinterleme sıcaklığının düşürüldüğü tespit edilmiştir. Bu 
ergitici hammaddeler standart reçetede yer alan albit 
oranının düşürülmesiyle reçeteye eklenmiştir. Ülkemiz 
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gelişmekte olan bir ülkedir ve gelişimini  sürdürebilmesi 
için enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji tüketimindeki azalma 
aynı zamanda enerji üretiminde azalmaya neden 
olacağından atmosfere salınan sera gazlarının da 
salınımını azaltacaktır [3]. Sinterleme sıcaklığının 
düşmesi ile doğalgaz kullanımının önemli ölçüde 
azalacağı öngörülmüştür. Böylelikle 3000 parça/gün 
üretim yapan bir fabrikada her 10 °C düşük fırın 
rejiminin %3,1lik bir enerji tasarrufu yapacağı bununda 
yılda 64.660 TL’lik maliyet düşüşüne fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir[4].   
Bu çalışmada sağlık gereçleri bünyesinin fiziksel ve 
teknik özelliklerini bozmadan talk ilavesi ile pişirim 
sıcaklığının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 
sağlık gereci üretiminde kullanılan “standart sağlık 
gereci massesine” ağırlıkça % 0.5, % 1, % 2, % 3 ve % 
4 oranında talk ilaveleri yapılarak deneysel çalışmalar 
için masse karışımları (deneme reçeteleri) 
hazırlanmıştır. Sağlık gereci üretimi amacıyla 
hazırlanan deneme reçeteleri alçı kalıp yöntemi ile 
şekillendirilmiş ve etüvde kurutulmuştur. Deneme 
reçetelerinden hazırlanan deney numuneleri tünel 
fırında 1217 ºC sıcaklıklarda pişirilmiştir. Pişirilen deney 
numunelerinde küçülme, su emme, deformasyon, 
mukavemet değerleri ölçülmüş standart (katkısız) 
numune ile karşılaştırılmıştır. Talk hammaddesi ilaveli 
numunelerin deney sonuçları karşılaştırılmış ve talk 
ilaveli numunelere optik dilatometre analizi yapılmıştır. 
Çalışmanın son bölümünde, elde edilen deneysel bulgu 
ve sonuçlar tartışılmıştır. 
 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Çalışma sürecinde öncelikle talk hammaddesi ve bünye 
bileşiminde kullanılmak üzere diğer hammaddeler 
Turkuaz Seramik Ltd.Şti.’den temin edilmiştir. Pişme 
küçülmesi, deformasyon, su emme ve pişme 
mukavemeti ölçümlerinin yapılabilmesi için endüstriyel 
koşullarda hazırlama işlemleri Turkuaz Seramik 
(Kayseri) firmasında yapılmıştır (Şekil1). 
Hammaddelerin analiz sonuçları Tablo 1 ve Grafik 1’de 
verilmiştir. Talk hammaddesinin ilavesi ile çok sayıda 
denemeler yapılmıştır. Talk oranına göre numuneler 
std, T-0.5, T-1, T-2, T-3, T-4 olarak kodlanmıştır. Tablo 
1 incelendiğinde talk hammaddesi ilavesinin küçülme 
ve deformasyon değerlerini arttırdığı görülmektedir. 
Endüstriyel üretim yapan firmada pişirim gerçekleşmiş 
olması ve büyük fırına müdahale şansının olmaması 
nedeniyle pişirme sıcaklıklarının tespiti için optik 
dilatometre testinin yapılması öngörülmüştür. Talkın 
çizelge 1’de verilen kimyasal analizinden görüldüğü gibi 
MgO (toprak alkali) miktarı yüksektir. Seramik 
bünyelerde alkali ve toprak alkali oksit miktarının varlığı 
camsı faz miktarını arttırarak sistemin yoğunlaşma 
kinetiği üzerinde olumlu etki yaratır. Alkali ve toprak 
alkali içeren hammaddelerin seramik bünyelerde 
kullanımına ilişkin bazı çalışmalar literatürde 
bulunmaktadır.[5] Alkali miktarının artmasına bağlı 

olarak küçülme ve deformasyon miktarlarının pişirim 
sıcaklığının da artışı ile yüksek değere ulaşmış olması 
beklenen bir sonuçtur. Çizelge 4 ve şekil 2 
incelendiğinde mukavemet değerlerinin de talk artışına 
bağlı olarak arttığı su emme değerlerinin ise standarda 
kıyasla azaldığı görülmektedir. Bu teknik özellikler 
değerlendirildiğinde talkın standarda kıyasla sistemde 
olumlu etki yarattığı tespit edilmiştir. Sağlık gereci 
ürünlerinde talkın etkisinin değerlendirildiği bir çalışma 
literatürde bulunmamaktadır. Bu çalışmada sağlık 
gereci ürünler üzerinde talkın etkisinin sistemde toprak 
alkali içeriğini arttırarak yapının camsı fazını arttırması 
fiziksel özellikler açısından tercih edilebilir olduğu 
görülmektedir. Pişirim sıcaklığına ilişkin 
değerlendirmeler ise optik dilatometre analizi ile 
gerçekleştirilmiştir. Çizelge 5 ve Şekil 3’ te optik 
dilatometre verileri görülmektedir. Optik dilatometre 
analizi ile sinterleme eğrisinin türevinden sinterleme 
hızının maksimuma vardığı sıcaklık aralığı (flex noktası) 
ve deformasyon miktarı belirlenmiştir. 
Çizelge 1. Talk ve vollastonitin kimyasal analizleri ( % 

ağırlık ) 
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Şekil 1. Numune hazırlama aşamaları 

Çizelge 2.  Standart reçetede kullanılan hammaddelerin kimyasal analizleri (ağırlıkça % ) 

 

Çizelge 3. Oluşturulan reçeteler 

Reçeteler STD T-0.5 T-1 T-2 T-3 T-4 

ALBİT 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24,5 

KUVARS 17 17 17 17 17 17 

KİL 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

KAOLEN 27 27 27 27 27 27 

TALK 0 0,5 1 2 3 4 

 

Jet Değirmen Elek Bakiyesi Cihazı 

Açıcı Viskozimetre Tiksotropi Alçı Kalıp 

Seramik Bilyalı Öğütücü 
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3.Bulgular 

Çizelge 4. Numunelerin fiziksel özellik sonuçları 

 

Şekil 2. Numunelerin fiziksel özellikleri

Kullanılacak talk oranı belirlendikten sonra seramik 
sağlık gereçleri sektöründe kullanılacak standart bir 
reçete oluşturulmuş ve talk hammaddesi oranına göre 
hazırlanmış reçeteler ile özellikleri açısından 
kıyaslanmıştır. Oluşturulan bileşimler çizelge 3’de 
verilmiştir. Bu bileşimlere sahip numunelerin özelliklerini 
kıyaslamak amacı ile reçeteler hazırlandıktan sonra 
ortalama 27 dakika yaş öğütmeye tabi tutulmuş, 
değirmenin 63 mikronluk elek bakiyesi % 2-2,5 olacak 
şekilde ayarlanmıştır. Değirmenden alınan çamur 
açıcıya bağlanmıştır. Bu sırada killer kuru öğütmeye 
tabi tutulup açıcıya ilave edilmiştir. Açıcıya silikat ve su 
ilavesiyle çamur oluşturulmaya başlanmıştır. Daha 
sonra açıcıya kaolenlerin de ilavesiyle eklenecek silikat 
ve su miktarı ayarlanmıştır. Çamurun elek bakiyesi %3-
3,20 tutulmuştur. İstenilen sonuçlar alınınca çamur 1 
günlük yaşlandırmaya tabi tutulmuştur. Bir gün 
yaşlanmanın ardından viskozite, tiksotropi, sıcaklık, litre 
ağırlığı değerleri standart reçete ile aynı şartlar altından 
kıyaslamak amacıyla sabit tutulmuştur. Hazırlanan 
çamurdan iki adet deformasyon, iki adet küçülme, bir 
adet mukavemet numunesi alçı kalıplara dökülmüştür. 
Yaklaşık 2-2,5 saat beklenerek alçı kalıptan alınmıştır. 
Kalıptan alınan numuneler etüvde kurutularak rötuşları 
yapılmıştır. Bütün bu işlemler her bir reçete için ayrı 
ayrı uygulanmıştır. Hazırlanan numuneler tünel tipi 
fırında aynı şartlarda olması adına aynı anda 
1218°C’de /17 saat pişirilmiştir. Pişme sonrası 

numunelerin su emme, mukavemet, deformasyon, 
pişme küçülmesi sonuçları standart reçete ile 
kıyaslanmıştır. Olumlu sonuçlar neticesinde numuneler 
optik dilatometre testine tabi tutulmuştur. Şekil 3 ve 
Çizelge 5’de verilen sonuçlar dikkate alındığında talk 
ilavesi ile pişirim sıcaklığı ve karşılık gelen 
deformasyon miktarlarının düşük olduğu görülmektedir.  

 

Şekil  3. Optik dilatometre sonuçları 
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Çizelge 5. Optik dilatometre sonuçları 

Numuneler Ergime Sıcaklığı (℃) -

Deformasyon %    

STD 1224-5 

T-0,5 1184-3 

T-1 1194-3,73 

T-2 1188-2,79 

T-3 1185-2,56 

T-4 1183-2,93 

 

4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ülkemiz seramik sağlık gereçleri sektöründe kullanılan 
fırınlarda doğalgaz temini açısından ithalata gerek 
duymaktadır. Sürekli bu yükü taşıyan seramik sağlık 
gereci sektöründe doğalgaz kullanımını azaltmak dışa 
bağımlılığı azaltacaktır. İlave olarak kullanılan 
hammaddenin seramik sağlık gereci bünye fiziksel 
özelliklerine ne gibi etkilerinin olduğu araştırılmıştır. 
Çalışmanın esas amacı seramik sağlık gereçleri 
bünyesinde ergitici hammadde olarak kullanılan albit 
hammaddesi yerine kısmen talk hammaddesinin 
bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik özellikleri 
bozmadan sinterleme sıcaklığının düşürülmesidir. 
Çalışma sonucunda dayanım, su emme ve küçülme 
açısından standarda yakın sonuçlar elde edilmiş ve 
albit hammaddesine ilave talk hammaddesi 
kullanılmasının mümkün olacağı görülmüştür.  
Standartta kullanılan albit hammaddesine ilave olarak 
talk kullanımı sinterleme sıcaklığını yaklaşık 40°C 
düşürerek doğalgaz kullanımını azaltmış olacaktır. 
6000 parça/gün üretim yapan bir fabrikada her 40°C 
düşük fırın rejiminin %16,8’ lik bir enerji tasarrufu 
yapacağı bununda yılda 350.415 TL’lik maliyet 
düşüşüne fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Enerji 
tüketiminin azalmasıyla sera gazı etkisi de azalacaktır. 
Böylece hem seramik sektörüne, hem çevre ve insan 
sağlığına, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış 
olacaktır. 
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Abstract
 
Sodium silicofluoride (SSF) with the chemical formula 
of Na2SiF6 is an inorganic synthetic powder which 
recently found lots of applications in various products 
and industrial processes. In some types of applications 
such as catalysts, the values of specific surface area 
and the amounts of existence trace elements in the 
used SSF raw material is important. In this paper, a 
commercial SSF powder was selected and 
characterized in term of the elemental analysis using 
ICP-OES technique. The specific surface area and pore 
characteristics were also investigated using N2 
adsorption via BET and DFT techniques. The results 
showed that this material is a kind of low surface area 
powders (<1 m

2
/g). Also by the ICP-OES technique, the 

amount of trace elements such as Pb, Co and Cr was 
determined in the range of µg/g. 
 
Keywords: Fluorosilicate, Characterization, Surface, 

Elemental. 
 

1. Introduction 
 
Nowadays, the industrial applications of sodium 
silicofluoride (SSF) have increased by developing new 
technological aspects of this material [1-3]. The 
silicofluoride powders are made by neutralizing 
fluosilicic acid with sodium salts such as chloride, 
hydroxide or carbonate [1,4]. Generally the 
manufacture of fluosilicates, especially the sodium salt, 
is carried out by neutralization of hexa fluosilicic acid 
[5]. The operation is carried out under vigorous 
agitation, with control of the reagents ratio in order not 
to simultaneously produce the fluoride by introduction 
of excess alkali [3, 6-7]. Industrially sodium fluosilicate 
is prepared by the action of fluosilicic acid on the 
sodium chloride salt. The products are kinds of 
filterable solids with the form of granular bait. The 
average grade of commercial products is approx. 98% 
pure. Figure 1 shows the schematic of crystal structure 
of sodium silicofluoride material [8-10]. 
The solubility behavior of this powder is different 
depends to the SSF quality and used medium. 
Generally in water at 20 °C, 0.76 g/100 ml was reported 
which is kind of poor solubility [5,11]. In other 
references the values of 0.64/100 g at 20 °C, 0.76/100 
g at 25 °C, 1.27/100 g at 50 °C, 2.45/100 g at 100 °C 
were reported [4]. It is also reported that SSF is soluble 
in 150 parts of cold as well as 40 parts of boiling water. 
This powder is also insoluble or very weak soluble in 
alcohols and ethanol [6, 12-15]. Solutions of 
silicofluorides are sensitive to hydrolysis in alkaline 
medium. In the presence of acids, fluosilicate solutions 
release silicon tetrafluoride. This powder melts at red 
heat with accompanied decomposition starts at around 
500 °C. The thermal decomposition of silicofluoride 
takes place with release of gaseous silicon tetrafluoride 
and formation of the solid fluoride [5, 16]. 
 

 
Figure 1. Schematic of atomic structure. 

 
Sodium silicofluoride has a weak oxidizing behavior or 
reducing powers [2]. Redox reactions can however still 
occur. The majority of compounds in this class are 
slightly soluble or insoluble in water. If soluble in water, 
then the solutions are usually neither strongly acidic nor 
strongly basic [3]. These compounds are not water-
reactive. Solutions of sodium silicofluoride may contain 
some hydrofluoric acid, which can cause severe 
chemical burns and is one of the few materials that can 
etch glass [7]. Unlike other halide ions, fluoride is quite 
reactive, acting as a weak base and participating in 
some unique reactions. In particular, fluorides react 
strongly with compounds containing magnesium,  
calcium or silicon ions, which means that solutions 
containing soluble fluorides are corrosive to both living 
tissue and glass [4-6]. 
SSF powder has found lots of applications and 
production processes such as enamels for china and 
porcelain, opal glasses, insect exterminators, poisons 
for rodents, laundry soaps, mothproofing of woolens 
and vet pediculicide. However the major use of this 
material is as fluoridation agent for drinking water [2]. It 
has also some advanced applications as gelling agent 
in the Dunlop process (production of latex foam), 
fluoridation of health-care products, opalescent 
glasses, vitreous enamels and frits, metallurgy of 
aluminum and beryllium, insecticides and rodenticides, 
chemical intermediates, glues, leather and wood 
preservatives, moth repellents, manufacturing of pure 
silicon, aluminum etchant ingredients, soil insecticide, 
raw material for cryolite and silicon tetrafluoride 
production, solvents, viscosity adjustors, laundry and 
dishwashing products, paints and coatings [5-7]. Table 
1 lists some physical and chemical characteristics of 
the sodium flousilicate material [12]. 
The aim of this work is to characterize a commercial 
sodium silicofluoride powder in terms of physical and 
chemical properties. The sample was characterized 
based on the specific surface area and trace elemental 
analysis using BET and ICP-OES techniques. 
 
Table 1 Physical, chemical and structural properties of 

sodium silicofluoride. 
 

CAS No. 16893-85-9 

Odor Odorless 

Refractive index 1.312 

Crystal structure Hexagonal 

Lattice constant a = 8.859 Å, c = 5.038 Å 
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Packing Group III 

Appearance White granular powder 

 

2. Experimental Procedure 
 
A commercial sodium silicofluoride (SSF) powder was 
provided from Arya Tabalvor Arvand Co. (Abadan, Iran) 
and used for characterization tests. The physical and 
chemical properties of the powder are listed in Table 2 
which were extracted from the technical data sheet 
supplied by the manufacturer. The powder was used in 
the as-received state without any furthered purification. 
Sample was dried in an oven at 105 °C for 12 h, milled 
and passed through a 200 µm sieve to be prepared for 
the characterization tests. 
 

Table 2 Technical properties of the commercial SSF 
powder sample. 

 
Purity >99.2 wt.% 

Bulk Density 2.679 g/cm
3
 

Apparent Density 1.300 g/cm
3
 

Iron (Fe) 0.01 wt.% 

Chloride (Cl) 0.10 wt.% 

Lead (Pb) 10 ppm 

Sulfate (SO4) 0.20 wt.% 

Insoluble in Water 0.20 wt.% 

pH (1% Solution) 3.0-4.5 --- 

Loss on drying 0.30 wt.%/105 °C 

Screen Analysis 99 wt.%,<40 mesh 

 5 wt.%,>325 mesh 

 
N2-physisorption was performed on a Novatouch 
(Quantachrome, USA) system using ultra-pure nitrogen 
gas at 77 K. Before test, the sample was degassed to 
release adsorbents by heating under vacuum with the 
rate of 10 °C min

-1
, 3 h holding at 150 °C, and 6 mmHg 

s
-1

 evacuating rate to reach final vacuum pressure of 
250 µmHg. Specific surface area (SSA) was measured 
based on and Brunauer-Emmett-Teller (BET) and pore 
characteristic was investigated using Density 
Functional theory (DFT) methods. 
For the determination of trace elements, inductively 
coupled plasma - optical emission spectrometry (ICP-
OES) technique was utilized on a BLUE II instrument 
(Spectro, Germany). In this test, the powder sample 
should be prepared in the liquid form to be usable by 
devise. For this purpose, 0.25 g of SSF sample was 
accurately weighed with a sensitive analytical balance. 
According to the literature, the appropriate solvents for 
this powder were determined as a mixture of HF and 
HNO3 acids. Using a magnetic stirrer, the SSF powder 
was completely dissolved at 100 °C for about 1 h under 
stirring. Then the solutions were allowed to be cooled 
down to room temperature. Subsequently, the 
dissolved sample was diluted with ultra-pure water. The 
dilution factor was calculated and taken into account at 
the end of the measurement. The solution was finally 
filtered by using a micro filter to remove and separate 
any remained particles.  
The multi-elemental standard stock solution (Merck, 
Germany) was used to prepare the calibration 
standards. The standard stock solution differs from the 
desired elements and is selected according to the 
analysis. Finally, the prepared sample solution and 

calibration solutions were analyzed on a Spectro Blue 
ICP-OES device. Table 3 mentions the measurement 
conditions of the ICP-OES characterization technique. 
 

Table 3 Measurement conditions of ICP-OES test. 
 

Instrument Spectro Blue II 

Wavelength nm 

Replicates 3 

Spray chamber Cyclonic 

Nebulizer Flow (L/min) 0.8 

Plasma Torch Quartz 

Coolant Flow (L/min) 13 

Auxiliary Gas Flow (L/min) 0.8 

Sample Pump Speed (rpm) 30 

Plasma Power (W) 1200 

 

3. Results and Discussion 
 
Table 4 lists the N2-physisorption data of the SSF 
powder. Figures 2 and 3 also show the multi-point BET 
graph and pore size distribution of the samples which 
were calculated via BET and DFT methods. 
 

Table 4 N2-physisorption data. 
 

Isotherm branch Adsorption 
Correlation coef., r 0.979676 
C constant 3.1333 
Specific surface area 0.960761 m²/g 
Pore volume 0.0008 cc/g 
Average pore radius 1.7935 nm 

 
As it is clear from these results, the average specific 
surface value for SSF powder was obtained equal to 
0.96 m

2
/g. This low value of specific surface area refers 

that this powder could be classified as low surface area 
mineral with the specific surface area lower than 1 
m

2
/g. The average pore volume and pore radius values 

are also calculated as 0.0008 cc/g and 1.7935 nm, 
respectively. 
Table 5 lists the amounts of available trace elements in 
the SSF powder sample obtained by ICP-OES test. As 
it is explained before, sodium hexafluoride has wide 
applications as a fluoride source in the fluorination of 
drinking water as well as some health-care products 
such as tooth-pastes. So that, the amounts of trace 
elements especially heavy metal ions have important 
rules in the qualification and usage of this material in 
such kinds of applications.  The safety and quality of 
the SSF product in the fluorination purpose are 
determined by measuring the total level of trace 
elements in the chemical form [5-7]. 
 

 
Figure 2. Multi-point BET graph. 
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Figure 3. Pore size distribution. 

 
Table 5 Trace element analysis of the SSF sample by 

ICP-OES test (µg/g). 
 

Zn 8.09 Li 11.14 

Ni 2.51 Ba 11.51 

Co 4.3 Pb 15.94 

Mn 2.4 Bi 13.73 

Cr 4.53   

 
Trace metals are important in environment and human 
biology, because of their essential value and possible 
harmful effects. Various analytical techniques have 
been used to quantify these heavy metals. Toxic heavy 
metals could easily enter into the environment from 
various sources. The level of the trace and toxic 
elements in the health-care products are very important 
for human life. The analysis of heavy metals in the 
health-care materials is frequently done via atomic 
absorption and ICP-OES spectrometry. As Table 5 
shows, the amounts of hazardous heavy metal ions 
such as lead, cromium and cobalt were measured less 
than 20 µg/g in the studied SSF sample. 
Elements such as iron, copper, zinc and manganese 
are essential since they play an important role in 
biological systems, whereas chromium, lead and 
cadmium are non-essential as they are toxic, even in 
trace levels. Wet sample digestion using acidic solvents 
was used in this work for ICP-OES sample preparation. 
This method is an accurate, simple and fast technique 
for the ICP-OES determination of Ba, Pb, Cd, Mn, Cr, 
Co, Ni, Cu, Mn, Zn, Sr and Fe in the solid inorganic 
powder samples [2, 5-7]. 
 

4. Conclusion 
 
In this research the physical and chemical properties of 
a commercial sodium silicofluoride (SSF) powder was 
investigated. Specific surface area (SSA) and pore size 
distribution was characterized via N2 adsorption and 
BET and DFT methods. In order to investigate the trace 
elements available in the SSF powder samples, the 
chemical characteristic was determined based on the 
ICP-OES spectroscopy. Results showed that sodium 
silicofluoride material is a kind of low surface area 
powders (<1 m

2
/g) with the specific surface area value 

of 0.96 m
2
/g. By using the ICP-OES technique, the 

amount of existence trace elements in the SSF sample 
was determined in the range of µg/g. The values of the 
heavy metal ions such as Pb, Co and Cr were 
measured less than 20 µg/g. 
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Özet 
 
Bu çalışmada,  ülkemizde önemli bir yere sahip olan 
sağlık gereçleri üretiminde ergitici olarak kullanılan albit 
ham maddesinin yerine belli oranlarda nefelin siyenit 
ilave edilmesiyle standart reçetenin değiştirilmesi ve bu 
değişimin viskozite, tiksotropi, litre ağırlığı gibi reolojik 
ve deformasyon, mukavemet, su emme ve küçülme gibi 
önemli fiziksel özelliklere olan etkisi incelenmiştir. 

Standart reçetede kullanılan %28,5’lik albit ham 
maddesinin yerine %5, %10, %15, %20 ve %25 
oranlarında nefelinli siyenit ilave edilmesi ile standarttan 
farklı 5 adet reçete oluşturulmuştur ve bunların vitrifiye 
ürünün pişirim özelliklerine etkileri gözlemlenmiştir. 

Hazırlanan numunelerin tamamı 1218°C’de 
sinterlenmiş ve reolojik ve fiziksel özelliklerine ait yeni 
değerler elde edilmiştir. 

Deney sonucunda farklı oranlarda nefelin siyenit ilave 
edilerek hazırlanan reçetelerden %15 nefelin siyenit 
katkılı N-15 kodlu reçeteden elde edilen değerler diğer 
reçetelere göre daha iyi sonuçlar vermiştir. 

Anahtar kelimeler: Nefelin Siyenit, Sağlık Gereçleri, 

Albit, Deformasyon, Su Emme, Ergitici 

 
Abstract 
 
In this study, nepheline syenite was used instead of the 
albite as a fluxer raw material in the production of 
sanitary ware which has an important place in our 
country. the effects of nepheline syenite were 
investigated on the physical properties such as 
strength, water absorption and shrinkage and  the 
rheological, deformation, viscosity, thixotropy, liter 
weight. 

Five different recipe was prepared with the addition of 
5%, 10%, 15%, 20% and 25% nepheline syenite in the 

standard recipe instead of albite(28%) and their effects 
on the firing properties of the vitrified product were 
investigated.  

All of the prepared samples were sintered at 1218 ° C 
and new values of rheological and physical properties 
were obtained. 

As a result of the experiment, the obtained values from 
the 15% nepheline syenite  (N-15 coded recipe)  gave 
better results than the other recipes. 

Keywords: Nepheline Syenite, Sanitary Ware, Albite, 

Deformation, Water Absorption, Melting 
 

1. Giriş 
 
Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan 
element ile birleşmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan 
inorganik bileşiktir. Genellikle kayaların dış etkiler 
altında parçalanması ile oluşan kil, kaolin ve benzeri 
maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana 
gelirler. Bu açıdan halk arasında pişmiş toprak esaslı 
malzeme olarak bilinir [1].  

Başka bir tanım ise; seramik inorganik (yanmayan) 
hammaddelerin karıştırılması ve pişirilmesi ile elde 
edilen estetik, dayanıklı, sağlıklı ve kolay temizlenebilen 
malzemedir. Metal ve metal olmayan minerallerin 
karıştırılıp öğütülerek toz haline getirilmesi ve bu 
karışımın belli bir şekil verildikten sonra pişirilmesiyle 
elde edilen yarı camsı malzemeler seramik olarak 
tanımlanabilir[2]. 

Seramik ürünler; geleneksel seramikler ve ileri teknoloji 
seramikleri olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.   

Geleneksel seramikler; cam, çimento, porselen, 
seramik sağlık gereçleri, fayans, tuğla-kiremit, çanak, 
çömlek gibi seramiklerden oluşmaktadır.  

Genel anlamda seramik sağlık gereçleri; inorganik-
metalik olmayan hammaddelerin belirli oranlarda 
karıştırılarak akışkan bir çamur haline getirilmesi, daha 
sonra da alçı ve/veya sentetik reçine kalıplarda 
şekillendirilerek 1200–1250 °C civarında pişirilip su 
emme değeri düşük (%0.75) olan ürünlerdir. Plastik kil, 
kaolen, kuvars ve feldspat gibi inorganik hammaddeler 
temel yapıyı oluşturur. Lavabo, ayak, klozet, rezervuar, 

bide, helâ taşı, pisuar ve duş teknesi beyaz ve renkli 
olmak üzere ürün yelpazesinin başlıca ürünleridir [3]. 

Nefelinli siyenit, büyük ölçüde nefelin, sodyum feldispat 
(albit) ve alkali feldispattan (ortoklas, mikroklin) 
oluşmuş açık renkli, iri kristalli, silisçe fakir, feldispatik, 
plütonik magmatik bir kayaçtır. Nefelinli siyenit, temelde 
siyenittir. Sodalit, öjit, ejirin, biyotit, hornblend, sfen, 
zirkon, demir oksit (manyetit), apatit, granat, muskovit, 
korundum ve diğer alkaliler ya da nadir toprak 
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elementlerince zengin iz mineraller içerir. Alterasyon 
sonucunda sodalit, kankrinit, zeolit türleri ve özellikle de 
analsime dönüşür. Dünyada geniş yayılımlıdır. Ancak 
ticari olarak Rusya, Kanada, Norveç, Brezilya, Amerika 
Birleşik Devletleri, Çin ve Türkiye’de işletilmektedir [4]. 

2. Malzeme ve Yöntem 
Bu çalışmada vitrifiye sektöründe genel reçete olarak 
kullanılan döküm çamuru referans olarak alınmıştır, 
aynı reçetede ergitici ham madde olarak kullanılan 
albitin yerine farklı miktarlarda nefelin siyenitin 
ilavesiyle çamurun pişme davranışları ve meydana 
gelen değişiklikler incelenmiştir. Standart reçetedeki 
albit ham maddesi yerine %5, %10, %15, %20 ve %25 
oranlarında nefelin siyetin ilave edilmiştir. Çalışmalarda 
kullanılan hammaddelerin kimyasal kompozisyonları 
aşağıda verilmiştir (Tablo 1).Döküm çamurunu 
hazırlarken öncelikle hangi ham maddeden ne kadar 
kullanılacağı Denver Instrument MXX-412 marka 

hassas terazide tartılarak ayrılmıştır. Daha sonra 
ayrılan sert(özsüz) ham maddeler Ser-Mak Makine 
marka değirmende öğütülmüştür. Değirmende öğütülen 
ham maddeler ile yumuşak (özlü) ham maddeler birlikte 
açıcıya konulmuştur. Ceramic Instruments srl marka 
açıcı kullanılmıştır. Süreç boyunca bütün denemelerde 
açıcının dönme hızı sabit tutulmuştur.  Döküm çamur 
elde etmek için açıcıya istenilen değerlerde su ilave 
edilmiştir ve deflokülant olarak silikat kullanılmıştır. 
1810 gr/lt yoğunluğuna sahip döküm çamuru elde 
edilmiştir. 

Hazırlanan çamurların kalınlık alma davranışları, 
deformasyon ve küçülme davranışları, kuru ve pişmiş 
mukavemetleri, su emme davranışları incelenmiştir. 
Genel olarak alçı kalıplara yapılan dökümlerde kalınlık 
testi için dökülen çamur 1,5 saat, diğer testler için 
dökülen çamur 2-2,5 saat bekletilip alçı kalıptan 
çıkarıldıktan sonra kurutulmuş ve fiziksel testler 
yapılmıştır.

Tablo 1. Reçetelerde kullanılan hammaddelerin kimyasal analizleri 

MALZEME ADI Kil 1 Albit Kaolen 
1 

Kaolen 
2 

Kaolen 
3 

Kaolen4 Kil 2 Kil 3 Silis 

SiO2 54,31 72,29 46,82 50,08 63,81 66,58 55,30 56,11 93,96 

Al2O3 28,29 16,77 36,49 35,28 25,61 22,55 27,79 27,73 2,63 

Fe2O3 1,70 0,31 0,88 0,83 0,34 1,05 2,22 1,09 0,47 

TiO2 1,16 0,14 0,00 0,25 0,50 0,24 1,08 1,26 0,19 

CaO 0,28 0,85 0,09 0,14 0,10 0,00 0,40 0,17 0,22 

MgO 0,54 0,13 0,41 0,17 0,00 0,29 0,58 0,35 0,19 

Na2O 0,92 8,96 0,9 0,26 0,15 0,00 0,42 0,37 0,17 

K2O 1,70 0,21 2,63 0,85 0,06 3,18 2,44 2,18 1,62 

P2O5 0,06 0,12 0,07 0,03 0,19 0,00 0,05 0,06 0,07 

SO3 0,09 0,00 0,07 0,00 0,22 0,07 0,05 0,00 0,00 

Cl 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 - 0,03 0,00 0,00 

Cr203 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 - 

 

0,04 0,00 0,00 

K.K. 10,84 0,22 11,55 12,09 9,00 6,04 9,60 10,69 0,49 

 

Tablo 2. Nefelin siyenit ham maddesinin kimyasal analizi 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O T.Alkali L.O.I 

61,50 21,40 0,30 0,02 1,19 0,09 8,87 5,78 14,65 0,85 

*L.O.I: loss on ignition 

Tablo 3. Çalışmalarda kullanılan reçeteler 

REÇETELER STD N-5 N-10 N-15 N-20 N-25 

ALBİT 28,5 23,5 18,5 13,5 8,5 3,5 
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SİLİS 17 17 17 17 17 17 

Toplam KİL 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

Toplam KAOLEN 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

NEFELİN SİYENİT 0 5 10 15 20 25 

 
 
Kalıplara dökümü gerçekleştirilen çamur belirli bir süre 
kalıplar içerisinde bekletildikten sonra kalıplardan 
çıkarılarak kurutma işlemine tabi tutulmuşlardır. Bir 
miktar oda sıcaklığında bekletilen numuneler tamamen 
kurutulmak amacıyla 3 saat boyunca Nüve FN-400 
marka etüvde bekletilmiştir. Kurutma işleminden sonra 
numunelerin kenarlarının ve yüzeylerinin düzgün 
görünmesini sağlamak ve daha doğru sonuçlar almak 
amacıyla rötuş işlemi yapılmıştır. 
 
Tüm çamurlar dökülüp numunelerin tamamı elde 
edildikten sonra, aynı rejimde sonuç almak için hepsi 
aynı anda sinterlenmek üzere tünel fırına 
yerleştirilmiştir. Sinterleme süresi 17 saat, sinterleme 
sıcaklığı ise 1218°C’dir. 
 

 
 

Şekil 1. Hassas terazi 

 

 
 

Şekil 2. Jet Değirmeni 

 

 
 

Şekil 3. Ceramic Instruments Srl Marka Açıcı   

 
 
 

Şekil 4. Retsch marka Elek Bakiye cihazı 
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Şekil 5. Gabrielli marka piknometre 

 

 
 

Şekil 6. Gallencump Torsion viskozimetresi 

 
 

 

Şekil 7. Nevü FN-400 marka etüv 

 

 

 

 
 

Şekil 8. Sinterlenmek Üzere Tünel Fırın Arabalarına 

Yerleştirilen Numuneler 
 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

Bu çalışmada standart reçetede ergitici ham madde 
olarak kullanılan albitin yerine belirli bir miktarda nefelin 
siyenit ilave edilmesiyle vitrifiye ürününün pişme 
davranışları incelenmiştir. Reçetelerdeki 
hammaddelerin kullanım miktarlarından sadece albitin 
bir miktarı alınarak yerine farklı oranlarda nefelin siyenit 
ilave edilmiştir diğer ham maddelerin miktarlarında bir 
değişiklik olmamıştır. 

Standart reçete ile beraber %5, %10, %15, %20, %25 
nefelin siyenit ilaveli olmak üzere toplam 6 adet reçete 
bu çalışmada incelenmiştir. Yapılan deneysel 
çalışmanın sonucunda; 

1- Yapılan tüm reçetelerde yoğunluk, viskozite ve 
tiksotropi değerleri ölçülmüştür. Viskozite 
değerlerlerinin standarda yakın değerlerde olması 
istenmiştir. Reçeteye ilave edilen nefelin siyenitin 
artması ile birlikte viskozitenin bariz bir şekilde arttığı 
gözlemlenmiştir. 

 

Grafik 1. Reçetelere göre tiksotropi değişim grafiği 
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Grafik 2. Reçetelere göre viskozite değişim grafiği. 

 
2- Kalınlık alma davranışları için dökülen çamurun 1,5 
saat alçı kalıpta bekletilip kalıptan çıkarıldıktan sonra 
kumpas ile ölçümü gerçekleştirilmiştir. Reçetelere ilave 
edilen nefelin siyenit ile birlikte kalınlıkta düşüş 
meydana gelmiştir (Grafik 5.4). Kalınlığın 8,1’e kadar 
olduğu durumlar istenilen standart değerleri karşılarken 
daha düşük kalınlık değerleri istenilen standartları 
karşılayamamıştır. 
 

 
 

Grafik 3. Çamurların Kalınlık Alma davranışı grafiği 

 
3- Reçetelerde nefelin siyenit ilavesinin kuru küçülme 
ve pişmiş küçülme değerli üzerine etkisi 
gözlemlenmiştir (Grafik 5.5). Kuru küçülme değerleri 
nefelin siyenit ilavesi ile birlikte genelde artmıştır. 
Standarda en yakın değer N-25 reçetesinde 
gözlemlenmiştir. Vitrifiye üretiminde kuru küçülmenin az 
olmasının çatlak oluşturma etkisini azaltacağından 
dolayı N-25 reçetesinin olumlu bir etkisi olduğu 
söylenebilir. Toplam küçülme değerleri N-5 ve N-10 
kodlu reçetelerde yüksek iken diğer reçetelerde 
standarda yakın bir değer çıkmıştır. 
 

 
 

Grafik 4. Çamurların kuru küçülme grafiği 

 
 

 

 
 

Grafik 5. Çamurların pişme küçülme grafiği 

 
 
 

 

 
 

Grafik 6. Çamurların toplam küçülme grafiği 

 
 
 
 
 
 
 

 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1175



 

4- reçetelerin kuru ve pişmiş mukavemet değerlerinde 
nefelin siyenit ilavesi ile meydana gelen değişiklikler 
gözlenmiştir. N-15 kodlu reçetede en yüksek kuru 
mukavemet değerine ulaşılırken, N-20 kodlu reçetede 
ise en yüksek pişmiş mukavemet değerine ulaşılmıştır. 

 

 

Grafik 7. Reçetelerin kuru mukavemet grafiği 

 

 

Grafik 8. Reçetelerin Pişmiş mukavemet grafiği 

 
 
 
5- Reçetelere ilave edilen nefelin siyenitin deformasyon 
değerlerine olan etkileri gözlemlenmiştir. Standart 
reçetemizde alkali toplamı %9,17 iken nefelin siyenitin 
içerdiği alkali miktarı %14,65 oranındadır. Toplam alkali 
miktarının artması deformasyonun artmasına sebep 
olmuştur. Bu olay ilk bakışta olumsuz gibi görünüyor 
olsa da toplam alkali miktarının artmması sinterleme 
sıcaklığını düşürebileceğinden düşük sıcaklıkta 
gözlenecek deformasyon değerlerinin daha az miktarda 
olabileceği öngörülmüştür.   

Reçetelerin deformasyon değerleri (Grafik 5.10) 
verilmiştir. N-25 kodlu reçetede 50mm ile maksimum 
deformasyon değerine ulaşılmıştır. 
 
 
 

 
 

Grafik 9. Reçetelerin deformasyon grafiği 

 
7-Reçetelere nefelin siyenit ilavesi ile su emme 
değerlerinde meydana gelen değişiklikler gözlenmiştir. 
Seramik sağlık gereçlerinde genel olarak toplam su 
emme miktarının %0,07’nin altında olması 
istenmektedir. 

 Reçetelerin su emme değerleri Grafik’te verilmiştir. N-
10 kodlu reçete %0,11 gibi yüksek bir su emme 
davranışı gösterirken, N-25 kodlu reçetede %0,02 gibi 
düşük bir su emme davranışı gözlemlenmiştir. 

 

 

Grafik 10. Reçetelerin % su emme grafiğİ 
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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı, yerel kil kaynaklarının seramik 
astar reçetelerinde kullanılabilirliğini araştırmaktır. 
Kastamonu ili Küçüksu mevkiinden alınan kil örneği X-
ışını floresan (XRF) ve taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) kullanılarak karakterize edilmiş ve sonrasında 
hazırlanan seramik astar reçetelerine ilave edilmiştir. 
Hazırlanan astarlar, bisküvi pişirimi yapılmış plakalar 
üzerine akıtma yöntemiyle uygulanmış ve plakaların 
yarısı transparan sır ile sırlanmıştır.Astar yüzeyi 
spektrofotometre ile renk parametreleri ölçülmüştür. 
Yapılan çalışmaların sonucunda, Kastamonu kilinin 
renkli seramik astarlarda kullanımına uygun olduğunu 
göstermiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Kil, astar, karakterizasyon 

 

Abstract 
 
The aim of this study is to investigate the physical 
properties and potential aplication of a Kastamonu clay 
source of Black Sea region in order to use in ceramic 
engobes formulation. The clay sample was taken from 
the Küçüksu area of Kastamonu province and 
characterized via X-ray fluorescence (XRF) and 
scanning electron microscopy (SEM). The sample was 
also used in some ceramic engobes recipes. The 
prepared engobes were applied by pouring onto pre-
fired ceramic biscuit plates. Half of the plates surfaces 
were also covered with a transparent glaze. The color 
parameters of the fired samples were measured by 
spectrophotometer. The overal obtained results proced 
that this Kastamonu clay resource could be pottentially 
suitable for use in the formulation design of the colored 
ceramic engobes. 
 
Keywords: Clay, engobe, characterization 
 

1. Giriş 
 
Türkiye seramik sektöründe ve sanatında kullanıma 
uygunluk taşıyan mineraller, kayaçlar ve kil yatakları 
açısından çok zengin bir ülkedir [1]. Kırmızı kil; bor, 
alkali ve kurşun içeren ergiticilerle birlikte zengin görsel 
etkilere sahip sırlı yüzeyler oluşturmuştur. Bu nedenle 
yüzyılı aşkın bir süre boyunca klasik çömlek üretiminde 
kullanılan bu hammaddenin, astar, çamur ve sır 
bileşeni olarak değerlendirilebileceği sonucuna 
varılmıştır [2]. 
Seramikte astar olarak tanımlanan madde esas ürünü 
oluşturan çamurun üzerine çekilen ince çamur 
tabakasıdır. Yapılan ve kullanım alanlarına göre; farklı 
pişme rengi gösteren bünyeleri örtmek, ürüne yeni 
renkler ve dekor olanakları sağlamak gibi görevleri 
vardır [2]. Özel astar türleri kullanılarak uygulandığı 
ürüne su geçirmezlik, direnç gibi fiziksel özelliklerde 
kazandırabilir. Astar yapımında doğadan çıkarılan renkli 

killer, özenli temizleme ve süzme işlemlerinden 
geçirilerek kullanılabilirler [3-4]. 
Çakı ve ark. [6] yaptığı çalışmada Artvin kırmızı kilinin 
stoneware bisküvileri üzerine püskürtme ile yapılan 
astar uygulamalarında, astar renginin sıcaklığa bağlı 
olarak kırmızıdan kahveye değiştiği gözlenmiştir. 1000 
o
C’de pişirilen astarlı bünyelerde çatlama ve kavlama 

hatalarına rastlanmamıştır. 1100 
o
C’de pişirilmiş olan 

üründe renk biraz daha koyudur. Tamamen çatlaklı bir 
yüzey ortaya çıkmıştır. Astarda atma veya kavlama 
yoktur. 1160 

o
C’lerde pişirilmiş astarlı üründe ise 

çatlaklar daha belirgin ve yüzey sinter-astar 
görünümündedir. Bu sıcaklıklarda kilin artistik amaçlı 
formlar için uygun bir malzeme olarak ve astar-sır 
uygulamalarında rahatlıkla kullanılabileceğini 
belirtmişlerdir. Astar-sırlar büyük ölçüde düşük erime 
noktasına sahip ve yeterli akışkanlaştırıcı içeren 
killerden yapılır. Kildeki demir oranı, sır renginin açıktan 
koyu kahveye değişmesinin temel nedeni olduğunu 
belirtmişlerdir [6]. 
Karadeniz ve ark [7] Aydın, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, 
İstanbul ve Nevşehir bölgesi doğal toprak örnekleriyle 
üretilen doğal astarların hiçbir renk katkısı olmaksızın 
geniş bir renk paleti oluşturduğu, teknik açıdan da 
başarılı sonuçlar verdiği saptanmıştır. 
Güral [3] yaptığı çalışmada Isparta ili Milas bölgesindeki 
baraj gölünden temin edilen kilden, seramik yüzeylerde 
kullanılabilirliğini araştırılmış astar çalışması yapılmıştır. 
920

o
C ile 980

o
C’lerdeki pişirim sonrası açık 

kahverengiden, koyu kahverengiye dönüşen astar 
renkleri elde edilmiştir. Bunun yanı sıra deney 
verilerinin sonuçlarına çeşitli oksitler katılarak gri, 
kırmızı, turuncu, sarımsı tonlar elde edilmiştir. Tüm bu 
verilerin ışığında yöre kilinin astar uygun olduğu tespit 
edilmiştir [3]. 
Özenoğlunun [4] yaptığı çalışmada Burdur Ağlasun 
yöre kilinden astar denemeleri araştırılmıştır. Yapılan 
deneylerde bölgenin üç farklı yerinden alınan kil 
örneklerinin astar bünyesinde ve farklı çamurlar 
yüzeyinde nasıl etki gösterdiği ile ilgili araştırmalar 
yapılmıştır. Kullanılan kil ve oksitlerin miktarına bağlı 
olarak açık krem, mavi, yeşil, siyah, kahve, kırmızı, 
bordo ve tonları elde edilmiştir. 
Biçicinin [2] yaptığı çalışmada Uslu köyü kırmızı kilinin 
mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir 
ve reçetelerde kullanılmıştır. 1000- 1160 oC sıcaklık 
aralığında açık kiremit renginden kızıl kahverengiye 
değişen bir renk değişimi gösteren kilin, herhangi bir 
katkı ilavesine gerek olmadan, öğütüldükten sonra 
astar hammaddesi olarak kullanılabileceği 
belirlenmiştir. 
Avşar ve Önderin [9] yaptığı çalışmada kullanılan Ladik 
kili her iki ergiticinin iştiraki ile (Sülyen, Boraks) 
denenmiş ve indirgen ortamdaki pişirimlerde, diğer 
pişirimlere göre olumlu sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 
Karatay (K) ve Kampus (A) killeri ise aynı ergiticiler 
kullanılmış olmasına rağmen sagar pişiriminde 
dökülmelere yol açtığı belirtilmiştir. Kullanılan astarların 
kalın sürülmesi oksitli ortamdaki pişirimlerde 
camlaşmaya neden olurken, indirgen ortamdaki 
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pişirimlerde camlaşma değil astar görünümünü almış 
olduğu belirtilmiştir. Kullanılan ergiticilerden en etkili 
sonuçlar sülyende görülmüştür. Hazırlanan astarlar 
bünye ile uyum gösterdiği tespit edilmiştir. 
Şölenay [10] yaptığı çalışmada kilin içerdiği %Fe2O3 
oranı ve sır bünyesindeki kullanılan miktarına bağlı 
olarak açık krem, sarı, kahve tonları ve siyah kahve 
tonları elde etmiştir. Elde edilen dokularda ergitici 
cinsinin etkili olduğunu belirtilmiştir. Kil miktarı arttıkça 
sır da matlaşma meydana geldiği tespit edilmiştir. 
Çalışmanın amacı bazı kil çeşitlerinin astar yapımında 
kullanılması için bu killerden elde edilen yeni astarların 
denenerek seramiğe uygun olup olmadığını tespit 
etmek. Bu çalışma Kastamonu bölgesi kilinin ilk defa 
seramik astarlarında kullanılması bakımından önem 
teşkil etmektedir. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 

Bu çalışmada kullanılan kil, Kastamonu ilinin Küçüksu 
köyünden alınmıştır. Alınan kil örneğini direk doğadan 
aldığımız için içinde organik maddeler mevcuttur. Şekil 
1’de Küçüksu mevkiinden alınan örneklerin doğadaki 
hali görülmektedir. Organik maddelerin uzaklaştırılması 
için su ilave edilerek karıştırılmış ve eleme işleminden 
sonra bu karışım bilyalı değirmende 6 saat 
öğütülmüştür ve 200 meshlik elekten geçirilmiştir. 
Tozlar etüvde 105 ºC’de kurutulduktan sonra, öğütme 
işlemine tabi tutulmuş ve 63 µm’luk elekten geçirilmiştir. 
Bu işlemle beraber Kastamonu Küçüksu Kili kullanıma 
hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan kil numunesinin 
kimyasal, mikroyapı ve termal analizleri yapılmıştır. 
Hammaddelerin kimyasal bileşimi X-ışını floresans 
spektroskopisi (XRF, Xepos 3, Spectro, Almanya) ile 
tespit edilmiştir. Kilin yüzey morfolojisi EDAX 
spektroskopisi (AMETEC, ABD) ile donatılmış FE 
taramalı elektron mikroskobu (QUANTA 250, Çek 
Cumhuriyeti) ile belirlenmiştir. 
Kil numunesinin özellikleri belirlendikten farklı oranlarda 
kullanılarak astarlar hazırlanmıştır. Hazırlanan astar 
reçeteleri Çizelge 1’de görülmektedir. Hazırlanan 
reçeteler bisküvi pişirimi yapılmış seramik bünyelere 
uygulanmıştır. 
Astar bileşimini oluşturan hammaddeler Çizelge 1’de 
belirtilen oranlarda tartıldıktan sonra 45 dak öğütmeye 
tabi tutulmuştur. Astar çamurları 100 meshlik elekten 
geçirilmiş, daha önceden 1000

o
C’de bisküvi pişirimi 

yapılmış seramik plakalar üzerine akıtma yöntemiyle 
uygulanıp 1 gün etüvde kurutulmuştur. Etüvden alınan 
bünyeler maksimum 1500

o
C’ye ulaşabilen Protherm 

marka fırında 5
o
C/dak ısıtma hızıyla 1080

o
C’ye çıkıp bu 

sıcaklıkta 10 dak pişirim ve 10
o
C/dak soğutma hızı ile 

oda sıcaklığına inmek suretiyle nihai pişirim 
gerçekleştirilmiştir. 
Nihai ürünlere renk analizi spektrofotometre(CM-2300, 
Konica Minolta, Japon) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Renk parametreleri (L, a, b) CIE (Commission 
Internationale del’Eclairage) tarafından önerilen CIE-L-
A-B kolorimetrik yöntem takip edilerek ölçülmüştür. 
 
Çizelge 1. Astar reçeteleri 

 M0 M1 M2 M3 

Frit 30 30 30 30 

Kil 15 10 5 0 

Kaolen 10 10 10 10 

Kuvars 22 22 22 22 

Na-Feldispat 23 23 23 23 

Kırmızı Kil - 5 10 15 
 

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 

Çalışmanın ilk aşamasında Kastamonu ili Küçüksu 
mevkiğinde bulunan kil yatağından numuneler 
alınmıştır (Şekil 1). Organik maddelerin uzaklaştırılması 
için su ilave edilerek karıştırılmış ve eleme işleminden 
sonra bu karışım bilyalı değirmende 6 saat 
öğütülmüştür ve 200 meshlik elekten geçirilmiştir. 
Tozlar etüvde 105 ºC’de kurutulduktan sonra, öğütme 
işlemine tabi tutulmuş ve 63 µm’luk elekten geçirilmiştir. 
Bu işlemle beraber Kastamonu Küçüksu Kili kullanıma 
hazır hale getirilmiştir. 
 

                  
Şekil 1. Küçüksu köyünden alınan kilin doğadaki hali. 
 
X-ışınları floresans spektroskopisi (XRF) kullanılarak 
kimyasal analizi gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2). Yapılan 
XRF analizinde Fe2O3 ve CaO miktarının yüksekliği 
dikkat çekmektedir. (Çizelge 2). Bununla beraber XRF 
analiz sonucunda ihmal edilebilecek düzeyde SO3 ve 
P2O5 tespit edilmiştir. 
 
Çizelge 2. Küçüksu kilinin XRF ile yapılan kimyasal 
analizi 

Küçüksu Kili 

SiO2 50.85 

Al2O3 20.87 

Fe2O3 7.91 

CaO 4.54 

MgO 0.87 

K2O 3.11 

Na2O 0.25 

TiO2 0.77 

MnO 0.16 

P2O5 0.05 

SO3 0.02 

A.Z 9.81 

 
Şekil 7’de Küçüksu kiline yapılan elektron mikroskobu 
ile mikroyapı analizi ve EDX analizleri verilmiştir Kil 
içerisinde bulunan tabakalaşma SEM görüntüsüne 
yansımaktadır. İnce ve tabakalı kaolenit kristalleri 
görülmektedir. Yapılan nokta analizide bunu 
doğrulamaktadır. 
Çizelge 3 M1 numaralı numunede beyazlık göstergesi 
olan L değerinin diğer numunelerle karşılaştırıldığında 
yüksek olduğu, astar reçetelerinde artan miktarda 
Küçüksu kili kullanımı ile parlaklığının azaldığı ve a ve b 
parametrelerinin de kil ilavesiyle azaldığı tespit 
edilmiştir.  
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Şekil 2. Küçüksu kilinin mikroyapı (a) ve EDX analizi  
(b) 

 
 
Şekil 3. Yarısı astarlanan ve yarısı sırlanan a) M0, b) 
M1, c) M2 ve d) M3 kodlu bünyelerin görünümleri 
 
Çizelge 3. Küçüksu kili kullanılarak hazırlanan astar 
reçetelerinin L, a ve b değerleri 
 

Numune Kodu 
L* a* b* 

M0 
57,45 0,15 17,59 

M1 
56,41 0,29 17,32 

M2 
48,59 -3,97 15,32 

M3 
48,59 -5,76 15,01 

 
4. Genel Sonuçlar 
 
Seramiklerin çoğunun kırmızı killerden yapıldığı 
bilinmektedir. Bu tür killer sanatsal ve endüstriyel 
seramiklerde sır-altı ve sır-içi dekorasyon amaçlı olarak 
doğrudan kullanılabilirler. Bu nedenle dünyada ve 
Türkiye’de seramik üretiminde kullanılabilecek farklı 

özelliklerdeki hammaddelerin değerlendirilmesi ile ilgili 
çalışmalar önemlidir. Bu çalışmada, kırmızı kilin 
seramik astar bünyelerinde alternatif hammadde olarak 
ve geleneksel kullanımın dışında farklı şekillerde 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır Deneysel sonuçlar 
seramik astarlarda artan oranda Küçüksu kili kullanımı 
ile astarın beyazlık değerinin azaldığını göstermiştir. 
Küçüksu Kilinin renkli astarlarda sanatsal bir malzeme 
olarak rahatlıkla kullanılabileceği reçete bileşimlerinde, 
pişirim sıcaklığına ve diğer hammaddelerin katkı 
miktarına bağlı olarak a herhangi bir problem yol 
açmaksızın değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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Abstract
 
Red mud is a solid waste residue of the digestion of 
bauxite ores with caustic soda for alumina production.  
There are several red mud sources in the world. The 
aim of this study was to identify the sintering conditions 
and technological properties of slip casted Greek red 
mud bodies. Chemical analysis of  used greek red mud 
was determined by XRF. Slip casted samples were 
prepared with 40 vol. % solid content and sintered at 
900, 950 and 1000 °C for 2h, seperately. Sintering and 
technological properties were determined by measuring 
density, firing shrinkage and water absorption. 
Structural characterization was carried out with 
scanning electron microscopy (SEM) and X-ray 
diffraction studies. The best density, water absorption, 
firing shrinkage values were obtained with Greek red 
mud body sintered at 1000°C. Artistic glaze was 
applied onto the Greek red mud bodies sintered at 

1000°C. Glaze-body interaction were determined. 
Key Words: Sintering, red mud, ceramic, slip casting, 

Greek. 

1. Introduction 
 
Red mud is mostly collected from the Bayer process 
which uses sodium hydroxide to dissolve the aluminium 
silicate. Important efforts have been made by many 
researchers to improve properties of red mud and to 
reduce its environmental impacts. Red mud consists of 
valuable materials such as rare earth elements, 
titanium, aluminium. There are several red mud 
sources in the world [1].  

It is estimated that annually 70 million tons of red mud 
is produced all over the World, with 0.7 million tons in 
Greece, 2 million tons in India, 30 million tons in 
Australia and approximately 30 million tons in China [2]. 

Red mud has red-brown color and very fine grain size 
distrubution. The characteristic fine grains of the red 
mud support the using it as additive in mortar and 
concrete [3]. 

Slip casting processes start by filling a mold with a 
ceramic slurry having a pourable consistency. The cast 
is produced when a physical, chemical, and/or thermal 
change causes the slurry to develop a yield strength. 
Solid casting produces a solid cast having the shape of 
the cavity of the mold. In drain casting, the cast forms 
adjacent to tle mold surface, and after the Wall has 
grown to the desired thickness, excess slurry is drained 
from the mold [4]. Recommended deflocculant:water 
ratio should be followed in the slip casting process [5].  

Demir et.all investigated the effect of red mud on the 
properties of fired brick. Bricks have been 
manufactured by extrusion method with the addition of 
0% (control series), 5% and 10% red mud into the 
Afyonkarahisar region brick clay. The brick samples 
have been fired in an electrically heated, furnace at 3 

different temperatures between 800 and 1000°C with 
100°C intervals. Physical and mechanical tests were 
performed on the fired samples. Fired samples with red 
mud waste additive were determined on increase on 
the compressive strength compared to the non-additive 
samples. The colours of red mud samples was much 
more red, compared to pure ones [3]. 

Demirkol investigated the technological and physical 
properties of dry pressed red mud bodies containing 
chamotte. Physical and technological properties were 
determined by measuring pore diameter, density, 
shrinkage and water absorption. Optimum chamotte 
addition to red mud bodies and optimum sintering 
temperature with high mechanical properties were 
determined with the study. The best density, water 
absorption, firing shrinkage and bending strength 
values were obtained with red mud containing 15 wt.% 
chamotte sample sintered at 1000°C as 2.94 g/cm3 , 
6.6% and 107 MPa, respectively [6]. 

2. Materials and Methods 
 
The red mud used in the present study was obtained as 
the Greek aluminum industry waste. The chemical 
analysis of red mud sample (performed by X-ray 
Fluorescence using a Panalytical Eagon 2 instrument at 
DPU Iltem Advanced Technologies Center) is 
presented in Table 1. 

Greek red mud consists of mainly silica, alümina, 
magnesia, iron oxide, potassium oxide, calcia, sodium 
oxide, titania and trace elements as seen in Table 1. 

40 vol.% solid content Greek red mud slip was 
prepared. Cylindirical rod shape strength measurement 
test specimens were prepared by slip casting. To do 
that particular slurry was poured in a cylindirical plaster 
of Paris mould (10 mm diameter by 80 mm length) and 
the amount of water absorbed by the mould walls were 
progressively replaced with slip until the whole wall was 
filled with the green cast specimen and solid rod was 
obtained. Slip casted samples were sintered at 900, 
950 and 1000°C. 

Water absorption test (EN ISO 10545-3), firing 
shrinkage (ASTM C326-09), and density 
measurements (using Archimedes rule) were 
performed to determine the physical and technological 
properties of the sintered samples. The water 
absorption values were calculated from weight 
differences between the dry sample (m1) and 
impregnated with boiling water sample (m2) (Eqs. 1). 

Water Absorption (%) : ( (m2 – m1 )/ m1 ) . 100              
(1) 

Microstructures of the Greek red mud (GRM) samples 
sintered at 900, 950 and 1000 °C were examined by 
scanning electron microscopy using NOVA NanoSEM 
650 scanning electron microscope.  
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XRD analysis were conducted on a PANalytical 
EMPYREAN X-ray diffractometer. 

3. Results and Discussion

Figure 1 exhibits the density values of Greek red mud 
bodies sintered at 900, 950 and 1000°C. Density 
increased with increasing sintering temperature. The 
highest density was obtained with the GRM sintered at 
1000°C as 1,98 g/cm3. 

Figure 2 shows the firing shrinkage values of Greek red 
mud bodies (GRM) sintered between 900 and 1000°C 
with 50°C intervals. The firing shrinkage of Greek red 
mud body (GRM) varies from 3,97% to 8,45% at 
temperatures from 900°C to 1000°C (Figure 2), this 
variation is due to the increasing density and 
decreasing porosity with increasing sintering 
temperature.  

Figure 3 exhibits the water absorption results of Greek 
red mud at different sintering temperatures. Water 
absorption of the GRM decreased with increasing 
sintering temperature. When temperature increased, 
porosity of sample decreased and water absorption 
decreased because of low porosity. 

Demirkol [6] worked on technological and physical 
properties of dry pressed red mud bodies containing 
chamotte. 5 wt% chamotte added Turkish red mud 
body sintered at 1000°C showed density, water 
absorption and firing shrinkage values as 2.25 g/cm3, 
9.9% and 9.8%, respectively. Technological and 
physical properties of dry pressed Turkish red mud 
containing 5 wt% chamotte body sintered at 1000°C 
exhibited better results than Greek red mud body 
sintered at 1000°C.  

Fig.4 exhibits the microstructure of Greek red mud 
(GRM) sintered at (a) 900°C and (b) 1000°C. The 
microstructure at 1000°C sintering temperature shows 
better densification and crystallinity  due to better 
compaction with increasing sintering temperature as 
seen in Fig.4b.  

XRD diagrams of Greek red mud amples sintered at 

different sintering temperatures are given in Fig.5. Both 

samples include quartz, hematite, anorthite, orthoclase 

and akermanite-gehlenite in both sintering 

temperatures. Greek red mud (GRM) sintered at 

1000°C (Fig.5b) shows sharper and more evident quartz  

and anorthite peaks than the Greek red mud (GRM) sintered 

at 900°C (Fig.5a).  

Fig. 6 shows the glazed sample of GRM sintered at 
1000°C. Used artistic glaze recipe was given in Table 
2. It includes red copper oxide as a colorant. Applied
glaze includes high amount of B2O3. 

Glaze act as smooth, relatively thin glassy coating of 
ceramic body which is effectively bonded to its 
substrate. The main reason fort he use of glazes as 
surface coatings of ceramic materials is their relatively 
high chemical resistance nd aesthetic aspects. Glazes 
and ceramic bodies are in close contact and react 
chemically and physically during firing [7]. The Body-
glaze interaction is very good. The glaze adheres to the 
body without causing any errors.  

4. Conclusions

In this study, sintering and technological properties of 
Greek red mud bodies were examined. The findings of 
this study are concluded as follows: 

1. Density and firing shrinkage values of slip
casted Greek red mud (GRM) bodies
increased with increasing sintering
temperature.

2. The highest density and firing shrinkage
values were obtained with GRM samples
sintered at 1000°C as 1.98 g/cm

3
 and 8.45 %,

respectively.
3. Water absorption values of Greek red mud

decreased with increasing sintering
temperature because of increasing density.

4. The lowest water absorption value was
obtained with GRM sintered at 1000°C as
10.20 %.

5. Greek red mud (GRM) sintered at 1000°C
showed sharper and more evident quartz and
anorthite peaks than GRM sintered at 900°C.

6. The GRM ceramic body and glaze interaction
is very good. The glaze adheres tot he
ceramic body easily.

7. Different kinds of glaze applications to the
GRM ceramic body studies are going on.

8. Sintering and technological properties of slip
casted Greek red mud showed lower
properties than Turkish red mud containing
chamotte and Kastamonu mud containing
clay.

5. Tables and Figures

 Table 1. Chemical Analysis of Greek Red Mud. 

SiO2 45,56 K2O 4,59 SO3 0,07 SrO 0,08 

Al2O3 16,66 CaO 7,36 TiO2 0,71 *L.I 13,28 

Fe2O3 7,19 Na2O 0,98 P2O5 0,14 

MgO 3,23 ZrO2 0,04 MnO 0,12 
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 Figure 1. Density graphic of Greek Red Mud samples 

sintered at different sintering temperatures 

 

 
 

Figure 2. Firing Shrinkage graphic of Greek Red Mud 

samples sintered at different sintering temperatures. 

 

Figure 3. Water Absorption graphic of Greek Red Mud 

samples sintered at different sintering temperatures. 

 

 
 

(a) 

 
(b) 

Figure 4. SEM images of Greek red mud samples 

sintered at different temperatures. (a) 900°C (b) 
1000°C

 (a) 

 
(b) 

Figure 5. XRD diagrams of  Greek red mud samples 

sintered at different temperatures. (a) 900°C (b) 1000°C              
   

 
 

Figure 6. Glazed form  of  Greek red mud sample 

sintered at 1000°C. 
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Table 2: Glaze recipe applied onto the Greek red mud 
bodies sintered at 1000°C. 

 

Raw 

Material 

Percentage 

(%) 

Borax 46.64 

Ulexite 22.32 

Sodium 

Feldspar 

11.87 

Lithium 

Carbonate 

6.03 

Rutile 3.09 

Quartz 10.05 

Red 

Copper 

Oxide 

3 
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Abstract
 
Since global warming effects have been increasing 
rapidly during the past few years and fossil fuel prices 
fluctuate in the world, automotive firms have been 
focused on reducing environmental pollution and 
developing vehicle powertrain to use both advantages 
of electric motors and internal combustion engines. In 
this study, a series hybrid electric vehicle configuration 
was examined and its range model was prepared in 
MATLAB & Simulink software. Pure gasoline, pure 
electric, all power through the battery, and bypass the 
battery modes were compared from the point of range 
and fuel consumption was represented for each 
operating mode. Bypass the battery operating mode 
showed the longest range with 747 km due to having 
more state of charge level on battery than the others. 
Pure electric operating mode was not using any fuel 
naturally so the fuel consumption was zero and all 
power through the battery consumed the fuel more than 
the pure gasoline mode due to dissipating fuel energy 
for charging the battery to keep the state of charge 
level over 75%. 
 
Keywords: Alternative Propulsion, Future Vehicles, 

Hybrid Vehicle, Range Calculation, Range Model. 
 

1. Introduction 
 
Conventional vehicles with internal combustion engines 
make benefit from high energy intensity advantages of 
fossil fuels which provide long range and high 
performance when compared present alternative 
energy sources like hydrogen, biofuels and battery 
energy. However conventional vehicles need to 
decrease fuel consumption and environmental pollution 
disadvantages. 
 
Different from conventional vehicles, which have 
serious emission effect on environment, pure electric 
vehicle have negligible emission reduction. Although it 
is better in environmental conditions from the beginning 
of the electric vehicle history, still it cannot race with 
internal combustion engines (ICE) at long range issue. 
To overcome both environmental and range issues, 
hybrid electric vehicles (HEV) which compensate 
drawbacks on recharging speed of electric vehicles and 
increased size of ICE for rarely used maximum power 
are developed [1-3]. HEV combines two different 
energy sources for the propulsion of the wheels. One of 
the energy sources is battery and the other is ICE. 
Battery is integrated with an electric motor for the 
drivetrain while ICE is turn into more compact sizes 
than the conventional ones. This joint propulsion 
provides better fuel economy and causing less exhaust 
emissions [4]. But, market urges the companies and 
researchers making them more competitive and logic 
controlled on driveline. According to road conditions 
active control strategies must be employed for the 
vehicle performance [5]. Also battery charging models 
will affect fuel consumption and life cycle of batteries 

[6]. Energy management systems take crucial role and 
recovery of the energy provides longer ranges for 
hybrid applications [7,8]. 
 
Zeng et al. created a model to predict electrical 
performance of DC bus on a fuel celled hybrid vehicle. 
They carried out this study with nonlinear regression 
approach on an compared algorithm which was based 
on powertrain behavior [9]. Enang and Bannister 
reviewed control strategies of hybrid electric vehicles 
and exposed lack of research on real time ultimate 
charge-maintaining fuel disposal capacity of HEV. [10].  
 
In this study, a series hybrid electric vehicle 
configuration was used to obtain range models and fuel 
consumption of the vehicle. These models were 
presented in Simulink according to energy source 
usage and operation modes. 
 

2. HEV Configuration 
 
HEVs are configured according to power flow on 
drivetrain and these are defined as series, parallel, 
series-parallel and complex hybrid [11-13]. The 
configurations are shown in Fig. 1 (a-d).  
 
Series hybrid uses pure electrical propulsion on the 
wheels and ICE is for driving the generator to feed the 
battery, whereas the parallel hybrid propels the wheels 
by means of both engine and electric motor coupling.  
 
In series HEV, ICE is operated independently from the 
power demand of the vehicle so that small size range 
extenders could be enough to keep at the range of 
state of charge (SOC) of batteries. A generator 
converts mechanical power of ICE into electricity to be 
used on propulsion of the wheels directly or if SOC is 
under the determined limit, then battery is charged. 
Series HEV has the simplest drivetrain structure due to 
having no clutch along the whole of mechanical link but 
propulsion structure have to be employed for ICE, 
generator and electric motor separately with a suitable 
size for the corresponding maximum power [14]. 
 
In parallel HEV, ICE could propel the wheels directly 
and performance of the engine has to compensate 
instant high power demands of the vehicle and so more 
powerful engine is necessary. On the other hand, 
electric motor is smaller and requires less power than 
the series ones [10]. If required power for the 
propulsion of the wheels is less than the ICE output, in 
that case electric motor is saving excessed power. 
Also, by means of regenerative braking, electric motor 
acts as a generator for charging of the battery. 
 
The third configuration is series-parallel hybrid which is 
the result of series and parallel hybrid integration to 
drive the vehicle on both engine propulsion and electric 
motor. Series-parallel hybrid involves an extra 
mechanical link different from the series hybrid and one 
more generator according to parallel hybrid 
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configurations. This makes the configuration relatively 
expensive and complicated. 
 
The last configuration, complex hybrid, provides multi 
operation modes different from the others by means of 
electric motor which has bidirectional power flow. This 
system is preferred for all wheel drive propulsion [14]. 
 

 

Figure 1: HEV configurations 

2.1. Power Flow Control of Series HEV 

 
Power flow control is achieved with operating modes 
which are pure electric mode, all power through the 
battery, and bypass the battery.  
 
Control strategy is shaped for optimization of perfor-
mance with minimum fuel consumption and emissions 
on all operating modes. At start up, cruise or 
accelerating of series HEV, electrical energy on power 
converter is supplied from both engine and battery and 
power flows to the transmission through the electric 
motor to propel the wheels. At light load, ICE is stopped 
due the having more than 25% SOC on battery and 
only electric motor is operated. If the battery has more 
than 75% SOC, the battery is bypassed and generated 
power flows directly to the electric motor. 

 

3. Range Model 
 
According to operation modes of series HEV mentioned 
above, a range model was created in Simulink. Also to 
compare with ICE, pure gasoline engine model was 
inserted. The model was created with respect to 
properties which are given in Table 1. 

Table. 1 Properties of series HEV. 
 

HEV type Series 

Power of engine at cruise [kW] 9 

Velocity [kph] 75 

Energy of battery [kWh] 2 

State of charge [%] 25 

Engine efficiency [%] 24 

Generator efficiency [%] 94 

Electrical matching efficiency 96 

Electric motor efficiency [%] 95 

Powertrain efficiency [%] 92 

Battery output efficiency [%] 88 

Capacity of tank [liter] 53 

 

Range is defined simply as 

.R V t  (1) 

Assuming 100% efficiency and so at cruise, energy 

depletion time is 

E
t

P
  (2) 

With the unavoidable inefficiencies the time becomes 

E
t

P


   (3) 

With integration of the previous equations, range could 

be expressed as 

VE
R

P


   (4) 

Energy of a full tank is 

G GE e N   (5) 

For each mode range, blocks and their parameters 

were created. Pure electric operation mode block diagram 

is shown in Fig. 2. All inputs were gained at time and 

range block then depicted at the scope. To get the 

results, Goto1 block was used in the Simulink model to 

prevent line confusion. This approach was applied to all 

other operation modes. The range parameters were 

prepared to be shown in an input window such as given in 

Fig. 3 for pure electric mode. Blocks and input window of 

the bypass the battery operating mode is given in Fig. 4 

and Fig. 5, respectively. 

 

 

Figure 2: Created blocks for pure electric mode 
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Figure 3: Prepared block parameters of pure electric 
mode 

 

 

Figure 4: Created blocks for hybrid bypass the battery  

 

Figure 5: Prepared block parameters of bypass the 
battery mode 

 

All operating mode including pure gasoline case were 
integrated and range blocks were embedded into the 
schematic view of the drivetrains to make simplified as 
shown in Fig. 6. 
 

 

Figure 6: Designed range model in Simulink 

 

4. Results and Discussion 
 
The ranges of operating modes were obtained with 
respect to time as shown in Fig. 7. When pure ICE was 
used, the vehicle had a range 512 km during the time 
that consume the energy inside the tank. Pure electric 
mode had only 3.22 km. All power through the battery 
provided 472 km range and lastly, bypass the battery 
mode presented 747 km range. 

 

Figure 7: Scope of the operation mode ranges as a 
function of time 
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With assuming the loads were same for all modes, then 
the fuel consumption according to time was obtained. 
Bypass the battery operating mode presented the 
longest consumption rate due to having more SOC than 
the others with 598 minutes. The time for through the 
battery was less than the pure gasoline due to 
dissipating some of the fuel energy for charging the 
battery. Lastly, pure electric mode kept all fuel in the 
tank during the operation as expected. These are 
shown in Fig. 8. 
 

 
Figure 8: Scope of fuel consumption rates of the 

operation modes 
 

Conclusion 
 
In this study, in addition to pure gasoline operating 
mode in conventional vehicle, operating modes of 
series HEV which are pure electric, all power through 
the battery and bypass the battery were compared on a 
sample vehicle data with a created range model in 
Simulink. The model showed that bypass the battery 
provides longer range than the others such as 747 km 
due to having more SOC (>75%) conditions on the 
battery. SOC is the main parameter to determine the 
range of series HEV. Also fuel consumption with 
respect to time for each operating mode was obtained 
in the graphics in Simulink. Input window for the 
parameters at the created model provides comparing 
the operating modes with changing the input data easily 
for different conditions. To prevent data input for the 
each cases, an algorithm could be developed. 
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Nomenclature 

0D  : Distance, electric-only (km) 

ED   : Distance, engine operating (km) 

TD   : Distance, total trip (km) 

E   : Energy (kWh) 

GE   : Energy of a full tank of gasoline less reserves 
(kWh) 

  : Overall vehicle efficiency 

Ge  : Energy density of gasoline (kWh/liter) 

f   : Ratio D0/DT  

G
  

: Gasoline consumption (liter) 

N  : Tank capacity (liter) 

P  : Power (kW) 

t  : Time (hour) 
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Özet 
 
Beton; su, çakıl, kum ve çimentonun belirli oran ve 
süre içerisinde karıştırılmasıyla elde edilen oldukça 
sert, dayanıklı ve mukavemeti yüksek olan 
hayatımızın her alanında kullanılabilen bir inşaat 
malzemesidir. Ancak betonda kullanılan ana 
malzeme olan çimentonun üretim sırasında oluşan 
kötü etkenleri, sera gazı salınımı gibi dezavantajları 
bulunmaktadır. Bunun önüne geçmek için 
geopolimerler geliştirilmiştir. Geopolimer; kalsine kil, 
uçucu kül gibi malzemelerin uygun alkaliler ile 
aktivasyonu ile tetrahedral alümina-silikat birimlerin 
oluşturmuş olduğu ağ yapısına sahip bir 
malzemedir. Bu çalışmada inşaat sektöründe 
kullanımı artan geopolimerlerde katı atıklardan 
vitrifiye ürün atıklarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Dere kumu, uçucu kül, yüksek fırın 
cürufu gibi malzemeler ile üretilen standart 
geopolimerin sektörel değerinin artması ile birlikte 
uçucu kül gibi atıkların piyasa değeri artmış ve 
ürünün maliyeti de artmıştır. Çalışmamızda bu 
ürünler için standart özellikleri bozmadan ürün 
maliyetini düşürmek ve farklı katı atık maddenin 
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Turkuaz 
Seramik Vitrifiye Fabrikası’ndan (Kayseri) temin 
edilen vitrifiye ürün atığının uçucu kül yerine 
kullanımı ile üretilen numuneler ağırlık, dayanım ve 
su emme testlerine tabi tutulmuştur. Testler 
sonucunda %100 uçucu kül kullanımının referans 
alındığı numuneye kıyasla vitrifiye ürün atığı 
kullanılarak hazırlanan numunelerin çok yüksek 
mukavemet değerlerine ulaştığı görülmüştür. Bu 
sonuçlar ile hem atığın alternatif bir kaynak olarak 
kullanılabildiği hem de geopolimer ürün üretimine ve 
ülke ekonomisine fayda sağladığı saptanmıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Atık, Geopolimer, Dayanım. 

 
Abstract 
 
Concrete is a construction material which can be 
used in all areas of our life with high hardness, 
durability and strength obtained by mixing water, 
sand and cement in a certain composition ratio and 
cure time. However, there are disadvantageous 
such as greenhouse gas emissions and bad effects 
when the cement used in concrete production as 
main material. Geopolymers have been developed 
in order to prevent this situation. Geopolymer is a 

material with a network structure  formed by 
tetrahedral alumina-silicate units by activation of 
materials such as calcined clay, fly ash and suitable 
alkalis.The aim of this study is to evaluate fired solid 
wastes which produced in sanitaryware industry in 
geopolymers for construction sector. Due to the 
increase in the sectoral value of geopolymer 
produced by materials such as river sand, fly ash 
and blast furnace slag, the market value of raw 
materials, wastes such as fly ash  and the cost of 
product has increased. This study is aimed to 
decrease the product cost and to evaluate the 
effects of different solid wastes without disturbing 
the standard properties of these products. The fired 
solids produced by the use of vitrified waste 
obtained from Turkuaz Ceramic Factory (Kayseri) 
instead of fly ash were subjected to weight, strength 
tests. According to result of tests, it was seen that 
the samples prepared by using vitrified product 
waste reached very high strength values compared 
to the sample which was used 100% fly ash in 
composition.In the light of these results, it has been 
determined that usage of vitrified waste in 
geopolymer production can be eliminate problem of 
waste storage and provide  economic benefit both 
our country and production of construction sector.  
 
Keywords: Waste, Geopolymer, Strength 

 

1. Giriş 

Son yıllarda, endüstriyel üretimin artmasıyla birlikte 
katı atık maddelerin miktarı ve çeşitliliğinde de artış 
olmuştur. Bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri 
hakkında artan bir farkındalık oluşmuş, atık 
bertarafının çevresel sonuçları hakkında artan 
kaygılar, yeni kullanım alanlarının araştırılmasına 
yol açmıştır. Atıkları değerlendirirken sadece çevre 
kirliliğini önlemek değil aynı zamanda alternatif 
hammadde olarak kullanılabilmesi için birçok 
araştırmalar yapılmaktadır [1]. 

Bu atıkların değerlendirmesi esnasında kullanılacak 
teknolojinin ekonomik olması da önem arz 
etmektedir. Yan ürünlerin kullanımı ve toksik 
atıkların yapıya hapsedilerek ısıya ve aşındırıcı 
çevre koşullarına dayanıklı malzemelerin üretimi ile 
birlikte geopolimerler bu tür problemlere alternatif 
çözümler sunabilmektedir [2]. Beton üretimi için 
oluşturulacak sistemler sera gazı emisyonlarının 
azaltılması için önemli yararlar sağlayabilir. Örneğin, 
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geleneksel Portland çimentosu (OPC) ile üretilmiş 
beton ile kıyaslandığında geopolimer beton üretim 
yöntemlerinin küresel ısınma üzerine etkisi düşüktür. 
Üretimleri esnasında enerji gereksiniminin düşük 
olması ve daha az CO2 emisyonlarına yol açması 
nedeniyle çimentoya göre daha fazla süreklilik 
gösterebilirler [3]. Buna ek olarak, alkali çözeltiler ile 
üretilen bu tür bağlayıcılar OPC ile üretilen 
betondan daha yüksek mekanik performansa ve 
kimyasal ve aşınma direncine sahiptir [4].  
Geleneksel çimento üretimine karşı geopolimer 
üretiminin en önemli avantajı geopolimer üretiminde 
çok daha az CO2 açığa çıkmasıdır. Bunun sebebi 
ise geopolimer sentezi sırasında yüksek sıcaklıkta 
kalsinasyon basamağının olmamasıdır. Çimento 
klinkeri üretiminde kalsinasyon için büyük 
miktarlarda fosil kaynaklı enerji tüketilmesinin 
yanında, hammaddeye bağlı olarak reaksiyon ürünü 
olarak yüksek miktarda CO2 açığa çıkarmaktadır. 
Benzer şekilde geopolimerlerde metakaolin 
kullanılması da CO2 salınımını bir miktar 
arttırmaktadır. Bunun yanında metakaolinin yüksek 
maliyeti ve yüksek su ihtiyacı sebebiyle büyük 
ölçekli geopolimer üretiminde metakaolen 
kullanımının inşaat endüstrisi için sürdürülebilir ve 
kabul edilebilir bir yöntem olmadığı belirtilmektedir 
[5]. 

Bu çalışmada inşaat sektöründe kullanımı artan 
geopolimerlerde silisçe zengin katı atıklardan 
vitrifiye ürün atıklarının (pişmiş) değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Dere kumu, uçucu kül, yüksek fırın 
cürufu gibi malzemeler ile üretilen geopolimerin 
sektörel değerinin artması ile birlikte uçucu kül gibi 
atıkların piyasa değeri artmış ve ürünün maliyeti de 
artmıştır. Çalışmamızda bu ürünler için standart 
özellikleri bozmadan ürün maliyetini düşürmek ve bu 
atığın etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Turkuaz Seramik Fabrikası’dan (Kayseri) temin 
edilen vitrifiye atığının uçucu kül yerine kullanımı ile 
üretilen numuneler ağırlık, dayanım ve su emme 
testlerine tabi tutulmuştur.  
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Çalışma sürecinde geopolimer betonunda uçucu kül 
(Çatalağzı termik santrali) yerine kullanılacak olan 
vitrifiye atığı Turkuaz Seramik Fabrikası’ndan 
(Kayseri) temin edilmiştir. Kullanılan uçucu kül ve 
pişmiş vitrifiye atığının kimyasal analizi Çizelge 1’de 
verilmiştir. 
 
Çizelge 1. Reçete oluşturmada kullanılan uçucu kül 
ve vitrifiye atığının kimyasal analizi 
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Geopolimer içerisinde kullanılacak olan vitrifiye atığı 
10 dakika kuru öğütmeye tabi tutulmuş daha sonra 
63 µm elek bakiyesinden geçirilmiştir. Standart 
geopolimer üretiminde kullanılan reçete esas 
alınarak üretilen bir geopolimer betonunda 1350 
gram İnşaat kumu, 450 gram Uçucu kül ve Sodyum 
hidroksit-Su solüsyonu kullanılmıştır. Bu reçete esas 
alınarak hazırladığımız numunelerde uçucu kül 
oranı düşürülerek vitrifiye atığı eklenmiştir, 
oluşturulan reçeteler Çizelge 2’de sunulmuştur. 
Karıştırılan numuneler dökme demirden üretilen 
kalıplara dökülmüştür. Hazırlanan numuneler etüv 
cihazında 24 saat süreyle 100 °C de kurutulmuştur. 
İlgili numune hazırlama aşamaları Şekil 1 ve 2’ de 
verilmiştir.    
 

 
Şekil 1. Numunelerin hazırlanma aşamaları (a. 

Öğütme, b. Eleme, c. etüvde kurutma, d. Kalıptan 

çıkmış numuneler) 

 
 
Şekil 2. Reçete hazırlama sonrası kompozisyonların 

kalıplarda etüvde kurutmaya tabi tutulması 
 
Çizelge 2. Oluşturulan Reçeteler 

Reçete 
Numarası 

Uçucu 
Kül 

Vitrifiye 
atığı 

İnşaat 
kumu 

NaOH Su 

Standart  
(R) 

1350 - 1350 180 80 

VA-%10 405 45 1350 180 80 

VA-%15 382,5 67,5 1350 180 80 

VA-%20 360 90 1350 180 80 

VA-%25 337,5 112,5 1350 180 80 

VA-%30 315 135 1350 180 80 

VA-%35 292,5 157,5 1350 180 80 

VA-%40 270 180 1350 180 80 

VA-%45 247,5 202,5 1350 180 80 

VA-%50 225 225 1350 180 80 

VA-%100 - 450 1350 180 80 
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Kurutma işlemi sonrası etüvden çıkarılan 
geopolimer ürünlerinin vitrifiye atığı oranı arttıkça 
renk değişimi gözlenmiştir. Bunun nedeni uçucu kül 
yerine ilave edilen vitrifiye atığı içerisindeki düşük 
demir oksit içeriğidir. Hazırlanan geopolimer 
numunelere önce dayanım ve basınç testi daha 
sonra su emme testi uygulanmıştır (Şekil 3). 

 
Şekil 3. Mukavemet test cihazı ve su emme testi 

cihazı 
 

3. Sonuç ve Bulgular 
 
Vitrifiye ürünlerinin dayanım mukavemeti ve su 
emmeye karşı dirençleri düşünüldüğünde 
geopolimer betonunda potansiyel bir hammadde 
olarak kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Belirli 
reçete oranlarına göre vitrifiye atığı ile üretilen 
geopolimer numunelerin dayanım basınç 
mukavemeti ve su emme testleri değerleri Çizelge 
3’de sunulmuştur. 
 
Çizelge 3. Numunelerin Test Değerleri 

  

Birim 
Ağırlık
, g/cm³ 

Eğilme 
dayanımı
, N/mm² 

Basınç 
Dayanımı
, N/mm² 

Su 
Emme
, (%) 

VA-%10 2,08 5,30 25,10 8,18 

VA-%15 2,06 5,70 30,70 8,67 

VA-%20 2,10 5,50 29,50 6,57 

VA-%25 2,08 4,80 29,80 7,72 

VA-%30 2,07 4,90 27,00 7,50 

VA-%35 2,05 5,20 28,60 7,76 

VA-%40 2,05 5,90 38,10 8,29 

VA-%45 2,08 5,40 34,10 8,20 

VA-%50 2,10 5,50 25,30 7,94 

VA-
%100 

2,06 5,20 33,60 9,30 

R 2,04 1,90 17,60 8,54 

 
Elde edilen değerler sonucunda %100 uçucu kül (R)  
ile karşılaştırılan vitrifiye atıklı numunelerin değerleri 
oldukça yüksek çıkmıştır. Eğilme dayanımları göz 
önüne alındığında en iyi sonucu %40 Vitrifiye atığı 
içeren numunede elde edildiği Şekil 4’de 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 4. Eğilme Dayanımı Test Sonuçları 

Grafikteki değerlere bakıldığında %100 uçucu kül 

(R) ile üretilen numunenin eğilme dayanım testi 1.90 

N/mm2 değerinde iken, vitrifiye atığı ile üretilen 

numunelerin değeri ise 4.80-5.90 arasında 

değişmektedir. Bu değerlere bakıldığında uçucu 

küle ilave vitrifiye atığı katılıp üretilen numunelerin 

eğilme dayanımında oldukça yüksek artış gösterdiği 

ve  dayanım performansında artış olduğu 

saptanmıştır. 

 

Şekil 5. Basınç Dayanımı Test Sonuçları 

 
Şekil 5’ de numunelere uygulanan basınç dayanım 

test sonuçları gözükmektedir. Bu test sonuçlarına 

göre %40 vitrifiye atığı ile üretilen numune en 

yüksek basınç dayanım değerini vermiştir. Vitrifiye 

atığı ile üretilen numuneler eğilme dayanımında 

olduğu gibi  %100 uçucu kül ile üretilen numunelere 

göre oldukça yüksek değer vermiştir. 

 

Şekil 6. Su Emme Test Sonuçları 

Numunelere uygulanan su emme testi sonuçları 
Sekil 6’da verilmiştir. Bu sonuçlar içerisinde en iyi su 
emme değerine sahip olan numune %20 vitirifye 
atığı ile üretilen geopolimer betonudur. %100 uçucu 
kül ile üretilen numune atık ile üretilenle 
kıyaslandığında alınan test sonuçları oldukça iyi 
sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. 

Bu yapılan test sonuçlarına bakıldığında vitrifiye 
atığının geopolimer betonu üzerindeki etkisi oldukça 
iyi olduğu gözlemlenmiştir. Test sonuçlarında en iyi 
değeri %40 vitrifiye atığı ile üretilen numunenin 
verdiği diğer numunelerin ise %100 uçucu kül ile 
üretilen numunelere göre çok daha iyi sonuç verdiği 
saptanmıştır. Geopolimer betonunda vitrifiye 
atığının kullanılabilirliği kanıtlanmıştır. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 
Geopolimerler, çevresel olarak sürdürülebilir yapı ve 
inşaat ürünleri endüstrisinin temel bir elementini 
oluşturma potansiyeli ile ortaya çıkan yeni 
mühendislik malzemeleridir. Aynı zamanda bu 
malzemeler geleneksel betonla karşılaştırıldığında 
özellikle önemli ölçüde azaltılmış seragazı 
emisyonlarına sahiptirler. Uçucu kül gibi katı atık 
maddelerden üretilen geopolimerin kullanım alanın 
artmasıyla birlikte finansal değeri artmış ve üretimde 
kullanılan hammaddelerin satış değerlerinde artış 
olmuştur. Çalışmanın esas amacı geopolimer 
üretiminde kullanılabilecek farklı katı atık maddelerin 
sektöre kazandırılmasını sağlamak, atık maddenin 
etkilerini değerlendirmektir. Katı atık madde olarak 
seçtiğimiz vitrifiye atığı çalışmanın sonucunda 
dayanım, su emme testlerinde uçucu kül ile üretilen 
geopolimere yakın sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Standartta kullanılan Uçucu kül yerine vitrifiye atığı 
kullanımı sağlanır ise geopolimer üretiminde 
alternatif bir hammadde kaynağı bulunmuş olacak 
ve geri dönüşüm olarak kullanılmayan vitrifiye atığın 
değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Geopolimer 
üretimi için harcanan maliyet yeni hammadde 
kullanımı ile en aza inecek ve seramik fabrikalarının 
atık depolama sorunu ortadan kalkmış olacaktı. 

Böylece hem seramik ve inşaat sektörüne hem de 
ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. 
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Özet 

Bu çalışmada sıcak presleme ile Alumix-13 matrisli ve 
B4C takviyeli metal matrisli kompozit (MMKp) üretilmiş 
ve pin-on disk metoduyla kuru kayma aşınma 
davranışı araştırılmıştır. Ağırlıkça % 5, 10 ve 15 
oranında B4C içeren karışım tozun karıştırma işlemi 
turbula cihazında gerçekleştirilmiştir. Karışım tozlar 50 
MPa basınç altında ve 610 

o
C’de bir saat süreyle sıcak

olarak preslenmiştir. Presleme sonrası yoğunluk, 
sertlik ölçümleri ve metalografik incelemesi yapılan toz 
metal kompozit malzemelerin aşınma testleri 
yapılmıştır. Testler TIRIBOMETER T10/20 cihazında 
ASTM G99-05’ standardına uygun olarak yapılmıştır. 
Aşınma testleri kayma hızı 0,94 m/s, aşındırma 
mesafesi 2000 m olmak üzere değişik yükler altında 
(5-10-15 ve 20 N) tekrarlanmıştır. Aşındırıcı karşı 
ortam olarak 52 HRc sertliğe sahip hardox 500 çelik 
diskler kullanılmıştır. Aşındırma testleri sonrası 
numunelerdeki ağırlık kayıpları 0,1 mg hassasiyette 
ölçüm yapabilen hassas terazide yapılmıştır. Sonuç 
olarak sıcak presleme ile yüksek yoğunlukta üretilen 
kompozit malzemede takviye elemanı ve miktarındaki 
artışın malzemenin aşınma ve diğer mekanik 
özelliklerinde iyileşme sağladığı tespiti yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sıcak presleme, Toz metal parça, 

Pin-on-disk,  Aşınma davranışı  

Abstract 

In this study, Alumix-13 matrix and B4C reinforced 
metal matrix composite (MMKp) were produced by hot 
pressing and wear behavior were investigated. The 
mixing process of the aluminum powder with B4C at 
various ratios by weight (5, 10, and 15 %) was carried 
out in a turbulo device. Hot pressing process of 
mixture powders were performed under 50 MPa 
pressure and at 610 

o
C at one-hour duration. After hot

pressing, density, hardness measurements and 
metallographic examination of all of the samples were 
done. Wear tests of samples were performed 
according to ASTM G99-05 using TIRIBOMETER T 
10/20. Dry sliding wear tests of composite were carried 
out under the different load (5-10-15 and 20 N) and at 
0.94 m/s sliding speed for 2000 m wear distance. 
During the wear tests, hardox 500 steel disk with 52 
HRc hardness was used as abrasive materials. The 
weight lose of the samples after the wear tests were 
done using a precision scale which can measure 0,1 
mg weight. Test results has shown that the composite 
materials have better wear resistance than Alumix-13 
powder metal part. It was seen that adding B4C into 
the Alumix-13 result in increase in dry sliding wear 

resistance and other mechanical properties of 
composite materials. 

Keywords: Hot pressing, Powder metal parts, Pin-on 

disk, Wear behavior 

1. Giriş

Metal matrisli kompozitler (MMKp) malzemeler yüksek 
mukavemet, aşınma ve yorulma direnci, sertlik, ısıl 
kararlılık ve yüksek ısıl iletkenlik özelliklerinden dolayı 
özellikle otomotiv, uzay ve havacılık sektörü başta 
olmak üzere, çeşitli makine elemanlarının üretiminde 
önemli bir yere sahiptir. MMK malzemeler temel olarak 
bir matris yapı içerisine bir veya daha fazla 
mukavemetlendirici fazın ilavesiyle üretilmektedir. 
Kompozitin üretim şekli genel olarak katı ve sıvı 
yöntem olarak ikiye ayrılmaktadır. Sıvı yöntemde 
ergiyik matris yapı içerisine katı halde güçlendirici faz 
ilave edilirken, katı yöntemde matris ve güçlendirici fazı 
oluşturan unsurlar katı ve toz olarak birbiri içerisine 
katılmaktadır. Sıvı yönteme ergitmeli döküm ve katı 
yönteme toz metalürjisi uygulamasını örnek verebiliriz 
[1-5].  

Alüminyum ve alaşımları hafiflik, yüksek oksidasyon 
direnci, yüksek ısıl ve elektrik iletkenliği gibi üstün 
özelliklerinden dolayı başta taşımacılık, uzay ve 
havacılık olmak üzere pek çok sektörde yaygın şekilde 
tüketilmektedir. Bu kadar yaygın tüketiliyor olmasının 
diğer bir nedeni de alüminyum yer kabuğunda en fazla 
bulunan metal olup üretimi diğer pek çok demir dışı 
metale göre daha kolay olmasıdır. Ancak alüminyum 
ve alaşımlarının bu bilinen üstün özellikleri yanında 
ergime sıcaklığının düşük olması sertlik ve aşınma 
özellikleri başta olmak üzere bazı mekanik 
özelliklerinin istenen düzeyde olmaması alüminyum 
alaşımlarının bazı alanlarda kullanımını ciddi ölçüde 
sınırlandırmaktadır. Alüminyum alaşımlarına içerisinde 
sert ve mukavim bir takviye elemanı ilave edilerek 
üretilen kompozit malzemelerde gerekli sertlik, 
mukavemet ve aşınma direnci sağlanabilirken, 
kompozit malzemenin sünekliğinin ve talaşlı 
işlenebilirliğinin azalması ortaya çıkan olumsuzluklar 
olarak söylenebilir. Kompozit parçaların toz metalurjisi 
metodu kullanılarak üretilmesi üretim sonrası toz metal 
parça üzerinde talaşlı imalatı ve deformasyonla 
şekillendirmeyi en aza indirirken, kompozitteki 
sünekliğin düşmesi ve talaşlı işlenebilirlikteki azalmayı 
kısmen tolere etmektedir [6-9].  

Parçacık takviyeli alüminyumun matrisli kompozitlerin 
üretiminde takviye elemanı olarak yaygın şekilde 
seramik türü Al2O3, SiC, Si3N4 ve B4C gibi takviye 
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elamanları kullanılmaktadır [10-12]. Bu çalışmada ise 
takviye elemanı olarak kullanılan B4C, sert ametal 
grubunda özel bir yere sahip, oksit olmayan seramik 
bir malzemedir. Kimyasallara karşı yüksek kararlılığı, 
iyi mukavemet özellikleri, nötron emme kabiliyeti, 
düşük yoğunluğu gibi birçok üstün özelliği ile zırh 
uygulamaları, nükleer reaktörlerde kontrol çubuğu, 
kesici ve delici uçlar, aşındırıcılar gibi birçok kullanım 
alanına sahiptir. İleri teknolojik seramik malzeme olan 
bor karbür, elmas ve kübik bor nitrürden (BN) sonra en 
sert üçüncü malzemedir.  

Toz metalürjisi uygulamalarında başlangıçta seçilecek 
uygun bir karıştırma metodu ila matris ve takviye 
elemanını oluşturan tozların birbiri içerisinde homojen 
dağılım sağlanarak toz metal parçada homojen bir yapı 
elde edilebilir. Böylece T/M yöntemiyle üretilen metal 
matrisli kompozit  malzemelerde takviye elemanının 
matris yapı içerisinde dağılımı sıvı yönteme göre daha 
homojen olabilmekte. Karışım tozun kalıp içerisinde 
sıcak olarak preslenmesi de hedeflenen yüksek 
yoğunluk değerlerini elde edebilmeyi mümkün 
kılmaktadır. Bu çalışmada üretilmek istenen 
kompozitte yüksek yoğunluk ve mekanik özellikler elde 
edebilmek için Alumix-13 ve B4C şeklindeki karışım toz 
kalıp içerisinde sıcak olarak preslenmiştir. 

Özellikle hareketli makine elemanlarının kullanıldıkları 
ortamda çalışma ömrü boyunca diğer bir elemanla 
temas halinde olması parçada aşınmaya bağlı 
istenmedik ağırlık kayıplarına ve boyut değişimlerine 
sebebiyet vermektedir. Makine elemanı üzerinde 
meydana gelen aşınmalar parça çalışma ömrünü, 
performansını ve ürün kalitesini doğuran maddi 
kayıplara sebep olurken, bazı durumlarda ciddi iş 
kazalarına da sebep olabilmektedir. Makine 
elemanlarında ağırlık kayıplarına sebep olan mevcut 
şartlara göre ortaya çıkan aşınma çeşitleri abrasiv, 
adhesiv, korozif, yorulma v.b olarak sıralanabilir. Çoğu 
zaman bu aşındırma mekanizmaları değişen oranlarda 
aynı anda gerçekleşebilir. Son yıllarda alüminyum 
matrisli kompozitler, hafiflikleri, yüksek mukavemetleri, 
yüksek elastik modülleri ve yüksek aşınma 
dirençleriyle otomotiv endüstrisinde özellikle motor 
pistonu, silindir gömleği, fren diski ve kampanaları gibi 
uygulamalarda kullanılmaktadır [13-16].  

Bu çalışmada temel toz metalurjisi üretim uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. Sırasıyla kompozit yapıyı 
oluşturacak matris ve takviye elemanlarının önceden 
belirlenen oranlarda hassas ve homojen şekilde 
karıştırılması, karışım tozun uygun basınç ve sıcaklıkta 
kalıp içerisinde sıkıştırılarak blok malzeme haline 
getirilmesi, daha sonra karakterizasyon çalışmaları 
tamamlanan numuneler üzerinden pin-on-disk 
metoduyla aşındırma testlerinin gerçekleştirilmesi 
şeklinde olmuştur. Yapılan çalışmada Alümix-13’e göre 
yüksek yoğunlukta daha sert ve aşınma direnci yüksek 
değişen oranlarda B4C içeren kompozit malzeme 
üretimi hedeflenmiştir. 

2. Deneysel Çalışmalar

2.1. Malzeme ve Metot 

Bu çalışmada MMKp üretiminde matris yapıyı 
oluşturan ön alaşımlı Alumix-13 tozu ECKA Granules 

firmasından temin edilmiş olup, fiziksel ve kimyasal 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Alumix-13’ün fiziksel ve kimyasal özellikleri. 

Fiziksel özellikler 
Kimyasal kompozisyon

(% ağırlıkça) 

Görünür 

Yoğunluk 
1,05-1,15 g/cm3 Al 94,35 - 95,35 

Akışkanlık Max 30 s Cu 4,2 - 4,8 

Si 0,05-0,25 

Mg 0,40 – 0,60 

Kompozitte takviye elemanı olarak B4C tozu 
kullanılmış olup Nurol firmasından temin edilmiştir. 
Tozların hassas terazide tartımı sonrası, karıştırma 
işlemleri üç boyutlu TURBULA cihazında 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Karışım tozların oranları 
ve teorik yoğunlukları Tablo 2’de verilmiştir. 

Şekil 1. Tozların Karıştırıldığı Turbula cihazı. 

Tablo 2. Karışım tozlar ve teorik yoğunlukları. 

Numune Karışım toz 

(% Ağırlıkça) 

Teorik yoğ. 

(g/cm
3
)

1 Alumix-13 2,775 

2 Alumix-13+% 5 B4C 2,761 

3 Alumix-13+% 10 B4C 2,747 

4 Alumix-13+% 15 B4C 2,733 

Karışım tozdan önceden belirlenen miktarda hassas 
olarak tartılmış ve kalıp içerisine beslenmiş, daha 
sonra 50 MPa basınç altında ve 610 

o
C’de bir saat 

süreyle sıcak olarak preslenmiştir (Şekil 2). Presleme 
süresi bitiminde uygulanan yük kaldırılarak kompozit 
numune kalıp içerisinde soğumaya bırakılmıştır. 
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Şekil 2. Sıcak preslemenin şematik gösterimi. 

Presleme sonrası üretilen kompozit malzemelerin 
yoğunluk ölçümleri 0,1 mg hassasiyette tartım 
yapabilen hassas terazide yoğunluk kiti yardımıyla 
Arşimet prensibine göre yapılmıştır, numunelerin 
brinell sertlik ölçümleri 31,5 kgf yük altında ve 2,5 mm 
WC bilye kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her numune 
yüzeyinden beş ayrı ölçüm yapılmış olup, ortalaması 
numunenin sertli değeri olarak alınmıştır. Üretilen 
kompozit malzemelerden metalografik inceleme için 
alınan numuneler sıcak bakalite gömülerek yüzeyleri 
kademeli olarak 320-1200 Mesh SiC zımpara ile 
zımparalandıktan sonra 6-3 ve 1 µm boyutunda elmas 

solüsyonla parlatılmıştır. Metalografik hazırlık sonrası 
numune yüzeylerinden alına optik ve SEM görüntüleri 
ile kompozitteki sinterleşme, gözenek durumu ve 
B4C’ün matris yapı içerisindeki dağılımı incelenmiştir.  

2.2. Aşınma Testleri 

Kompozit malzeme üzerinden tel erezyonla üretilen 6 
mm çapındaki aşınma test numuneleri kayma hızı 0,94 
m/s, aşındırma mesafesi 2000 m olmak üzere değişik 
yükler altında (5-10-15 ve 20 N) tekrarlanmıştır. 
Aşındırıcı karşı ortam olarak 52 HRc sertliğe sahip 
hardox 500 çelik diskler kullanılmıştır. Testler UTS 
TIRIBOMETER T 10/20 cihazında ASTM G99-05’ 
standardına uygun olarak yapılmıştır (Şekil 3). 

Şekil 3. TIRIBOMETR T 10/20 aşındırma test cihazı. 

3. Sonuçlar ve Tartışma

Sıcak presleme sonrası Alümix-13 ve B4C takviyeli 
kompozitlerin yoğunluk değerleri şekil 4’ verilmiştir. 
Matris malzemesine göre % 5 ve % 10 B4C içeren 
kompozitlerde önemli bir değişiklik görülmezken % 15 
B4C içeren kompozitte matris yapıya göre % 2,80 
düşüş meydana gelmiştir.  

Şekil 4. Kompozisyona bağlı yoğunluk değişimleri. 

Alümix-13’göre B4C takviyeli kompozit malzemelerde 
takviye elemanı artarken sertlik değerleri de artmıştır 
(Şekil 5). Matris yapıya göre % 15 B4C içeren 
kompozitte % 55,6 artış meydana gelmiştir [17-18]. 

Şekil 5. B4C miktarına bağlı sertlikteki değişim. 

Mikroyapı incelemelerinde yoğunluk değerlerini 
destekler yönde görüntüler alınmıştır. Alumix-13 
üzerinden alınan görüntüler alüminyum toz tanelerinin 
birbirine tamamen sinterlenerek gözenek miktarının 
çok düşük olduğunu göstermekte (Şekil 6).  

Şekil 6. Alümix-13’te  mikroyapının optik resmi. 

Aynı şekilde % 10 B4C içeren kompozitin mikroyapı 
görüntüleri de kompozitte sinterleşmenin ve matrisle 
takviye elemanı durumundaki B4C partiküllerinin 
birbirine bağlanmasının çok iyi durumda olduğunu 
göstermektedir [19] (Şekil 7). 

Aşındırıcı 
disk 

Uygulanan yük 

Aşınan 
numune 
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Şekil 7. Alumix-13+% 10 B4C SEM görüntüsü. 

Aşındırma test sonuçları Alümix-13 ten elde edilen toz 
metal parçanın 5 N yük altında 8,8 mg aşındığını, bu 
değer 10 N yük altında % 17 artarak 19,1 mg’a, 15 N 
yük altında % 214 artarak 27,7 mg’a ve 20 N yük 
altında ise % 278 artarak 33,3 mg değerine 
yükselmiştir. Kompozit numunelerde de aynı şekilde 
yükteki artışa paralel olarak aşınma kayıbı 
değerlerinde artış görülmektedir ancak bu değerler 
matris malzemesi alümix-13’ e göre oldukça azalmış 
durumdadır. Örneğin Alümix13’te 20 N yük altında 
ortaya çıkan 33,3 mg aşınma değeri aynı şartlar 
altında % 4 B4C içeren kompozitte 13,6 mg’a,  %10 
B4C içerende 11 mg’ ve %15 B4C içeren numunede ise 
9,8 mg değerine gerilemiştir (Şekil 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 8. Malzeme kompozisyonuna ve uygulanan 

aşındırma yüküne bağlı olarak aşındırma 
kayıplarındaki değişim. 
 
Aşındırılan numunelerin yüzeyinden alınan SEM 
görüntüleri bütün aşındırma testlerinde numune 
yüzeyinde aşınmaya sebep olan aşındırma 
mekanizmasının adhesiv aşınma olduğunu 
göstermektedir [20-21].  
 

4. Sonuçlar 
 

1. Turbula cihazında karıştırma ile Alümix-13 ve 
B4C tozun birbiri içerisindeki homojen dağılımı 
sağlanmıştır. 

2. Sıcak presleme ile istenen yüksek yoğunluk 
değerlerine ulaşılabilinmiştir. 

3. B4C takviyesi ile Alümix-13’e göre kompozit 
numunelerde ciddi sertlik artışları meydana 
gelmiştir. 

4. Elde edilen yoğunluk ve sertlik değerlerini 
destekler mahiyette Alümix-13’ göre kompozit 
numunelerin aşınma değerleri önemli 
oranlarda düşüş göstermişrir. 

5. Yükteki artışa paralel olarak bütün 
numunelerin aşınma kayıplarında da artış 
görülmüştür. 
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Özet 
 
Parçacık takviyeli polimer matrisli kompozitler üstün 
özelliklerinden dolayı otomotiv endüstrisi gibi birçok 
alanda yaygın olarak kullanılmakta ve geleneksel 
malzemelere göre daha çok tercih edilmektedir. Polimer 
matrisli kompozit malzemelerin mekanik ya da termal 
özellikleri büyük oranda parçaçık türü, şekli, en-boy 
oranı, boyutu, parçacık ağırlık ve parçacık hacim oranı 
ve parçacık-matris arayüz bağlanması gibi 
parametrelere bağlıdır. Polimer matrisli kompozit 
malzemelerin mekanik özelliklerini sonlu elemanlar 
yöntemi ile sayısal olarak hesaplamak mümkündür ve 
çoğu zaman gerçek mühendislik hesaplamalarına yakın 
değerler vermektedir.   Bu çalışmada Silisyum Karbür 
(SiC) parçacık takviyeli Polipropilen (PP) matrisli 
kompozitlerin mekanik özellikleri Ansys ve Digimat 
yazılımları kullanılarak incelenmiştir. Farklı hacim 
oranlarında SiC/PP kompozitlerin temsili hacim 
elemanları (representative volume element-RVE), non-
lineer çok boyutlu malzeme ve yapısal modelleme 
platformu olan Digimat yazılımı kullanılarak 
modellenmiştir. % 1, % 3, % 6 ve % 12 hacim 
oranlarında SiC/PP kompozitler Digimat yazılımında 
modellendikten sonra sonlu elemanlar yöntemi olan 
ANSYS Workbench yazılımına geçiş yapılarak tek 
eksenli yükleme koşullarında yapısal analizleri 
gerçekleştirilmiştir. PP matris içerisindeki SiC 
oranlarına bağlı olarak kompozit yapıların mekanik 
özellikleri analiz edilmiş ve buna bağlı olarak gerilme-
uzama diyagramları elde edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Polimer matrisli kompozitler, 

Mekanik özellikler, Sonlu elemanlar yöntemi. 
 

Abstract 
 
Particle reinforced polymer matrix composites are 
widely used in many areas such as the automotive 
industry due to their superior properties and are 
preferred over conventional materials. The mechanical 
or thermal properties of polymer matrix composite 
materials depend largely on parameters such as 
particle type, shape, aspect ratio, size, particle weight 
and particle volume ratio and particle-matrix interface 
bonding. It is possible to numerically calculate the 
mechanical properties of polymer matrix composite 
materials by finite element method and often give close 
values to actual engineering calculations. In this study, 

mechanical properties of Silicon Carbide (SiC) particle 
reinforced Polypropylene (PP) matrix composites were 
investigated by using Ansys and Digimat software. 
Representative volume elements (RVE) of SiC / PP 
composites at different volume ratios were modeled 
using Digimat software, a non-linear multi-dimensional 
material and structural modeling platform. After 1%, 
3%, 6% and 12% volume ratios of SiC / PP composites 
were modeled in Digimat software, structural analyzes 
were performed under uniaxial loading conditions by 
switching to ANSYS Workbench software which is a 
finite element method. Mechanical properties of 
composite structures were analyzed based on SiC 
ratios in the PP matrix and stress-strain diagrams were 
obtained. 

Keywords: Polymer matrix composites, Mechanical 

properties, Finite element method. 
 

1. Giriş 
 
Yıllardan beri yapısal polimer malzemeler, özellikle hafif 
alaşımlı metallere alternatif bir malzeme olarak 
görülmektedir. Polimer malzemeler birçok 
uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Parçacık 
takviyeli polimer matrisli kompozitler, mükemmel 
mekanik özellikleri ve farklı uygulamalar için faydalı 
olan güçlü tasarlanabilirlik özellikleri nedeniyle 
mühendislik alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Dolgulu polimerlerin gelişmesini destekleyen 
güçlendirme malzemesinin en ilginç özelliği, mekanik 
özellikleri kuşkusuz iyileştirilmesidir. Bu malzemeler 
genellikle elyaf ya da parçacık dolgu maddelerinin 
eklenmesiyle modifiye edilirerek özellikleri iyileştirilir. 
Polimer malzemedeki dolgu maddesinin içeriği,  akma 
dayanımı, sertlik, sürünme direnci, eğilme dayanımı, 
çekme dayanımı gibi birçok mekanik özelliklerde artışa 
sebep olmaktadır [1,2,3].  

Kompozit malzemelerin mekanik yada termal 
özelliklerini tahmin edebilmek için simülasyon 
yöntemlerini kullanmak optimal kompozit modelleme 
açısından büyük önem arz etmektedir.  Çok fazlı 
malzemelerin davranışını anlama ve tahmin etme 
teorileri yeni bir gelişme değildir. Zaman içerisinde 
çeşitli homejenizasyon ( örneğin; Hill, Eshelby, Mori-
Tanaka) metotları ile sayısız teoriler ve nümerik 
metotlar geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir.  Son yıllarda 
hesaplama teknolojilerinin hızlı gelişiminden dolayı 
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nümerik tekniklerinin kullanımı sayesinde çok çeşitli 
fiziksel ve mühendislik problemleri çözülmüş 
durumdadır. Bilgisayar destekli mühendislik ve 
malzeme teknolojisi alanında en son eğilim numerik 
metodlar ile mikromekanik teorinin birleştirilmesidir. Bu 
tür yaklaşımlar, maliyetleri ve zamanı azaltmaya, daha 
iyi bir anlayışın kolaylaştırılmasına, yenilikçi ve yüksek 
kaliteli malzemeler ile sonuçlanması neticesinde farklı 
bileşen türlerine sahip çeşitli malzemelerin davranışını 
tespit etmeye yardımcı olur [4]. 

Polimer matrisli kompozitlerin elektriksel, mekanik ve 
termal özelliklerini sonlu elemanlar yöntemlerini 
kullanarak sayısal olarak hesaplamak mümkündür ve 
çoğu zaman gerçek mühendislik hesaplamalarına yakın 
güvenilir sonuçlar vermektedir. Ansys ve Abaqus gibi 
sonlu elemanlar yazılımları polimer matrisli kompozit 
malzemelerin analizinde kullanılan en yaygın sayısal 
hesaplama yöntemleridir. Fakat spesifik kompozit 
davranışını dikkate almak için kompozit tasarımı 
noktasında özel bir modelleme aracına ihtiyaç vardır. 
Bu noktada nonlineer çok boyutlu ve yapısal 
modelleme platformu olan Digimat yazılımı en iyi 
çözüm olacaktır ve Digimat araçları mevcut sonlu 
elemanlar analizi sürecine sorunsuz bir şekilde entegre 
olabilmektedir. Digimat-FE, Digimat'ın sonlu eleman 
tabanlı homojenizasyon modülüdür. Digimat-FE, çok 
çeşitli malzeme mikroyapılarının (plastikler, kauçuklar, 
metaller, grafit, vb.) gerçekçi bir temsili hacim elemanı 
(RVE) üretmek için kullanılır. Elde edilen sonlu eleman 
modeli herhangi bir sonlu elemanlar analizi (Ansys, 
Abaqus vb. ) kodu kullanılarak çözülebilir [5].  

Bu çalışmada, % 1, % 3, % 6 ve % 12 hacim 
oranlarında SiC takviyeli PP kompozitler Digimat FE 
modülünde modellenerek otomatik mesh işlemi, tüm 
sınır ve yükleme şartları tanımlandıktan sonra Ansys 
sonlu elemanlar yazılımına arayüz oluşturulmuştur. 
Ansys’ de tek eksenli çekme yüklemesi neticesinde her 
bir takviyeli kompozitlerin mekanik davranışı analiz 
edilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen veriler ile 
kompozit yapıların gerilme-uzama diyagramları 
oluşturulmuş ve sonuçlar değerlendirilirmiştir. 

2. Digimat FE Metodu 
 
Bu bölümde % 1, % 3, % 6 ve % 12 hacim oranlarında 
SiC takviyeli PP kompozitler Digimat FE modülünde 
modellenmiştir. Digimat FE modülünde giriş 
parametrelerinin tanımlanabilmesi için takviye ve matris 
elemanlarının bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinin 
bilinmesi gerekmektedir. SiC takviye malzemesinin ve 
PP matris malzemesinin bazı fiziksel ve mekanik 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Digimat FE modülünde 
üretilen temsili hacim unsurları Şekil 1’de verilmiştir. 
Digimat FE modülünde kompozit yapıların her biri için 
otomatik olarak mesh işlemi, sınır şartları ve tek eksenli 
mekanik çekme yüklemesi tanımlanmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 1. SiC ve PP malzemelerinin fiziksel ve mekanik 
özellikleri. 

Matris 
Polipropilen 

(PP) 
Takviye 
Elemanı 

Silisyum 
Karbür (SiC) 

    

Yoğunluk 0.91 g/cm
3 

Yoğunluk 3.2 g/cm
3 

Poisson 
oranı 

0.4 
Poisson 

oranı 
0.19 

Elastik 
modülü 

1450 MPa 
Elastik 
modülü 

410 GPa 

Akma 
gerilmesi 

20 MPa 
Partikül 

şekli 
20 face 

polyhedron 

    

 

 

% 1 SiC/PP 

 

% 3 SiC/PP 

 

% 6 SiC/PP 

 

% 12 SiC/PP 

Şekil 1. SiC takviyeli PP matrisli kompozitlerin Digimat 
FE ile üretilen temsili hacim unsurları. 

 
3. Ansys Metodu 
 
% 1, % 3, % 6 ve % 12 hacim oranlarında SiC takviyeli 
PP kompozitler Digimat FE modülünde modellenerek 
otomatik olarak mesh işlemi, tüm sınır ve tek eksenli 
çekme yükleme şartları tanımlanmıştır. Daha sonra 
Ansys Workbench yazılımına arayüz oluşturularak 
kompozit yapıların mekanik özellikleri analiz edilmiştir. 
Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’ de sırayla % 1, % 3, 
% 6 ve % 12 SiC takviyeli PP matrisli kompozit 
malzemelerin Ansys’deki genel geometrisi, mesh 
görüntüsü, toplam deformasyon ve von-Mises analizleri 
verilmiştir. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Şekil 2. % 1 SiC takviyeli PP matrisli kompozit 
malzemenin Ansys’deki: a) Genel geometrisi, b) Mesh 
görüntüsü, c) Toplam deformasyon analizi, d) Von-
Mises analizi. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Şekil 3. % 3 SiC takviyeli PP matrisli kompozit 
malzemenin Ansys’deki: a) Genel geometrisi, b) Mesh 
görüntüsü, c) Toplam deformasyon analizi, d) Von-
Mises analizi. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Şekil 4. % 6 SiC takviyeli PP matrisli kompozit 
malzemenin Ansys’deki: a) Genel geometrisi, b) Mesh 
görüntüsü, c) Toplam deformasyon analizi, d) Von-
Mises analizi. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Şekil 5. % 12 SiC takviyeli PP matrisli kompozit 
malzemenin Ansys’deki: a) Genel geometrisi, b) Mesh 
görüntüsü, c) Toplam deformasyon analizi, d) Von-
Mises analizi. 
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4. Bulgular 
 
Bu çalışmada, % 1, % 3, % 6 ve % 12 hacim 
oranlarında SiC takviyeli PP kompozitlerin Digimat FE 
ile temsili hacim unsurları üretilmiştir ve Ansys 
Workbench yazılımına otomatik geçiş yapılarak 
mekanik davranışları incelenmiştir. Ansys Workbench 
yazılımından elde edilen veriler ile gerilme-uzama 
diyagramları oluşturulmuştur. Gerilme-uzama 
diyagramları oluşturulurken Ansys Workbench’de 
Solution unsur ağacında bulunan Equivalent stress ve 
Total deformation değerleri esas alınmıştır. Şekil 6, 
Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9’ da sırayla % 1, % 3, % 6 ve 
% 12 SiC takviyeli PP matrisli kompozit malzemenin 
gerilme-uzama diyagramları verilmiştir. Şekil 10’ da tüm 
takviye oranlarında SiC/PP kompozit malzemelerin 
gerilme-uzama diyagramları birlikte verilmiştir. 

 

Şekil 6. % 1 SiC/PP kompozit malzemenin gerilme-
uzama diyagramı. 

 

Şekil 7. % 3 SiC/PP kompozit malzemenin gerilme-
uzama diyagramı. 

 

Şekil 8. % 6 SiC/PP kompozit malzemenin gerilme-
uzama diyagramı. 

 
 
Şekil 9. % 12 SiC/PP kompozit malzemenin gerilme-
uzama diyagramı. 

 
 
Şekil 10. % 1, % 3, % 6 ve % 12 SiC/PP kompozit 
malzemenin gerilme-uzama diyagramları. 

5. Sonuçlar 
 

Bu çalışmanın amacı polipropilen (PP) matris içerisine 
farklı hacim oranlarında Silisyum Karbür (SiC) takviye 
edilmesiyle kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini 
sonlu elemanlar yöntemi ile analiz etmektir. Bu 
çalışmada % 1, % 3, % 6 ve % 12 hacim oranlarında 
SiC takviyeli PP kompozitler Digimat FE modülünde 
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modellenerek otomatik mesh işlemi, tüm sınır ve 
yükleme şartları tanımlandıktan sonra Ansys sonlu 
elemanlar yazılımına arayüz oluşturulmuştur. Ansys’ de 
tek eksenli çekme yüklemesi neticesinde her bir 
takviyeli kompozit malzemelerin mekanik davranışı 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarından elde edilen 
veriler ile kompozit yapıların gerilme-uzama 
diyagramları oluşturulmuştur. Gerilme-uzama 
diyagramlarından elde edilen bilgiler ile SiC/PP 
kompozitlerin maksimum çekme dayanımları 
değerlendirilmiştir.  

SiC/PP kompozit malzemelerin maksimum çekme 
dayanımlarında % 1, % 3 ve % 6 takviye hacim 
oranlarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Fakat % 12 
hacim oranındaki SiC/PP kompozit malzemede ise 
çekme dayanımında diğer hacim oranları ile 
karşılaştırıldığında azalma olduğu gözlemlenmiştir. 
Çekme dayanımındaki azalma, belli bir takviye hacim 
oranına kadar kompozit malzemenin mekanik 
özelliklerinde artışa sebep olduğu fakat artan hacim 
oranlarında ise azalmaya sebep olduğu şeklinde 
açıklanabilir. Bunun sebebi ise matris-partikül arayüz 
yapışma mekaniğine bağlı olarak hacim oranındaki 
artış partikül yüzey alanının artmasına sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla matris malzemesinin partikülün 
yüzeyine tutunma kabiliyeti azalmaktadır. Bu da 
kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinde 
azalmaya sebep olduğu düşünülmektedir. 
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Özet 
 
Bu çalışmada Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn metastabil titanyum 
alaşımına yaşlandırma işlemi uygulanarak yaşlandırma 
sıcaklığı ve süresinin alaşımın dayanımına etkisi 
araştırılmıştır. Yaşlandırma işlemi yüksek ve düşük 
sıcaklıklarda olmak üzere 300-550°C arasında 50°C 
arasında 40 saate kadar uygulanmıştır. Yaşlandırma 
ısıl işlemi uygulanan numunelere çekme testleri 
yapılmış ve sertlik ölçümleri alınmış, SEM analizi ve 
XRD analizleriyle faz oluşumları incelenmiştir. Düşük 
sıcaklıklarda oluşan kırılgan ɷiso ve β′  metastabil 
fazları alaşımın dayanımını düşürürken, yüksek 
sıcaklıklarda bu fazların oluşmadığı ve dayanımın 
arttığı gözlemlenmiştir. Yüksek sıcaklıklarda 
yaşlandırma işlem reaksiyonlarının azalmasıyla birlikte 
daha yüksek sertlik değerleri bulunurken, düşük 
sıcaklıklarda mikro sertlik değerleri daha düşük olarak 
bulunmuştur. 450-550°C’de 20 saat sonrasında aşırı 
yaşlandırma oluşurken, düşük yaşlandırma 
sıcaklıklarında 40 saate kadarki yaşlandırma 
işlemlerinde aşırı yaşlandırma gözlemlenmemiştir. 
Uygulanan çekme testlerinde yaşlandırma süresinin 
alaşımın mekanik dayanımında yaşlandırma 
süresinden daha etkili olduğu görülmüştür.   
 
Anahtar kelimeler: Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn alaşımı; 

yaşlandırma işlemi; metastable beta titanyum 
alaşımları, α fazı, β fazı 

 
Abstract 
 
In this study, the effect of aging temperature and time 
on the strength of the alloy was investigated by 
applying an aging process to the Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn 
metastable titanium alloy. Aging was carried out at high 
and low temperatures between 300-550 ° C and 50 ° C 
for up to 40 hours. Tensile tests were performed on the 
samples that were subjected to aging heat treatment 
and hardness measurements were taken, phase 
formations were examined by SEM analysis and XRD 
analysis. While the brittle ɷiso and β′ metastable 
phases formed at low temperatures decrease the 
strength of the alloy, it is observed that these phases 

do not form and the strength increases at high 
temperatures. Higher hardness values were found with 
decreasing aging process reactions at higher 
temperatures, while micro hardness values were lower 
at lower temperatures. Over-aging occurs after 20 
hours at 450-550 ° C, but no over-aging is observed in 
aging processes up to 40 hours at low aging 
temperatures. In the tensile tests, the aging time was 
found to be more effective on the mechanical strength 
of the alloy than the aging time. 
 
Keywords: Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn alloy; aging treatment; 

metastable beta titanium alloy;  α phase; β phase 
 
 

1. Giriş 
 
Havacılık alanında kullanılan malzemelerden beklenen 
özellikler yüksek mukavemet, düşük yoğunluk, yüksek 
yorulma dayanımı, yüksek korozyon direnci ve kolay 
şekillendirilebilmedir. Tüm bu özelliklerin hepsini bir 
arada sağlayabilmesi nedeniyle,  metastabil beta 
titanyum alaşımlarının havacılık alanında kullanımı son 
10 yılda yaygınlaşmıştır. Hacim merkezli kübik (HMK) 
β-fazı, beta geçiş sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda, bu 
alaşımların solüsyona alma ve yaşlandırma yoluyla çok 
çeşitli mikro yapı ve mekanik özellikler kazanmasını 
sağlayan metastabil yani yarı kararlı yapıdadır.  
 
Metastabil β fazı titanyum alaşımlarından olan Ti-15V-
3Al-3Sn-3Cr (Ti 15-3) alaşımı havacılıkta yüksek 
mukavemet gerektiren kanatlarda, gövde yan bağlantı 
elemanlarında ve iniş/kalkış takımlarında 
kullanılmaktadır. Alaşıma yüksek verimle ısıl işlem 
uygulanabilmesi ve bu duruma bağlı olarak 
dayanımının ve elastisite modülünün geniş bir skalada 
değişmesi alaşımın havacılıktan biyomedikale kadar 
birçok alanda tercih edilmesini sağlamaktadır [1-2]. Ti 
15-3 alaşımına ısıl işlem uygulanmasıyla ilgili 
çalışmalar incelendiğinde, yaşlandırma işleminin 
alaşımın mikro yapısına etkisinin incelendiği çok sayıda 
çalışmaya rastlanmaktadır [3-5]. Bu tür çalışmalarda, 
yaşlandırma işleminin α fazının dağılımına, hacimsel 
oranına, tane içi veya taneler arası oluşumuna ve 
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büyüklüğüne etkileri incelenmiştir. Ti 15-3 alaşımına 
uygulanan yaşlandırma işlemleri, literatürde ısıl işlemin 
uygulanacağı sıcaklığa göre düşük ve yüksek sıcaklık 
yaşlandırma işlemleri olarak 2 gruba ayrılmıştır. Düşük 
sıcaklık yaşlandırma işlemleri 200-350°C arasında 
uygulanan yaşlandırma işlemleri olarak kabul edilirken 
[1,5], bu işlem sıcaklık aralıklarında izotermal ɷiso fazı 
ve β′  metastabil fazları α fazlarından daha önce 
oluştuğu görülmüştür [5]. Yüksek sıcaklık yaşlandırma 
işlemi beta geçiş sıcaklığının 85-195°C altındaki 
sıcaklıklarda ve 24 saatten daha kısa sürelerde yapılan 
yaşlandırma işlemdir [1]. Santhosh vd.  Ti 15-3 
alaşımına bu sıcaklıklarda, 400-650°C arasında 
yaşlandırma işlemi uygulamış ve yaşlandırma işlem 
sıcaklığı ve süresinin alaşımın mikro yapısına etkilerini 
incelemiştir. Bu çalışmada bir denge fazı olan α faz 
çökeltileri başlangıçta β tane sınırlarında oluşurken, 
artan yaşlandırma işlem süreleri ve sıcaklıklarıyla 
birlikte birlikte taneler arası olarak oluşmaya 
başlamıştır. Ayrıca kırılgan izotermal ɷiso veya β’ fazı 
gibi orta derecede kararlı fazların bu sıcaklıklarda 
oluşmadığı gözlemlenmiştir [6]. Düşük yaşlandırma 
sıcaklıklarında oluşan ωiso fazlarının birçok metastabil 
titanyum alaşımında, alaşımın daha kırılgan olmasını 
neden olduğu bilinmektedir [7]. Tüm bu çalışmalar 
incelendiğinde yaşlandırma işlem sıcaklığının ve 
süresinin alaşımın mikro yapısı üzerinde ve mekanik 
özellikleri üzerinde oldukça etkili olabileceği 
görülmektedir. 
 
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde,  yapılan 
çalışmaların yaşlandırma işleminin alaşımın mikro 
yapısına etkisini anlamaya yönelik olduğu görülmüştür. 
Fakat uygulanan yaşlandırma işlemlerinin alaşımın 
mekanik özelliklerine etkisinin incelendiği çalışmalar 
oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada burudan yola çıkılarak 
yüksek ve düşük sıcaklıklarda yaşlandırma işleminin Ti 
15-3 alaşımının mekanik özelliklerine etkisi 
araştırılmıştır.  
  

2. Materyal Metot 
 
Ti 15-3 alaşımı Baoji Litail adlı firmadan 860

o
C’de 1,5 

saat solüsyona alınmış olarak temin edilmiştir. 
Malzemenin çekme dayanımı 670 MPa, akma dayanımı 
645 MPa ve yüzde uzaması ise %4 olarak bulunmuştur. 
Alaşımın kimyasal kompozisyonu ise Tablo 1’de 
verilmiştir.  

Tablo 1. Ti-15V-3Al-3Sn-3Cr alaşımının kimyasal 

kompozisyonu. 

Ti V Al Sn Cr Fe O 

Balance 15,79 2,74 3,03 3,12 0,008 0,096 

 
Yaşlandırma işlem sıcaklıkları düşük ve yüksek sıcaklık 
aralığından değerler içerecek şekilde 300-550°C 
arasında ve 40 saate kadar uygulanmıştır. Argon 
atmosferinde gerçekleştirilen yaşlandırma işlemlerinde 
oda sıcaklığındaki numune 5

 o
C/dak. düşük hızla 

yaşlandırma sıcaklığına ısıtılmış, burada yaşlandırma 
işlem süresi kadar bekletilmiş ve ısıl işlem süresinin 
bitiminde oda sıcaklığına fırın içerisinde soğutulmuştur. 
Çekme testleri ise ASTM E8M standardına uygun 
olarak hazırlanmış, 1 mm/dak. yükleme hızıyla Instron 
marka universal 100kN kapasiteli çekme test cihazıyla 
yapılmış, her bir test üç kez tekrarlanmış ortalama 

sonuçlar verilmiştir. Rockwell sertlik ölçümleri 50 g yük 
altında, 10 saniye yük uygulayarak gerçekleştirilmiştir. 
Sertlik değerleri on farklı noktadan ölçülmüş ve 
ortalamaları alınmıştır.  Mikro yapısal incelemeler ve 
faz dönüşümleri optik mikroskop, taramalı elektron 
mikroskobu (SEM) ve X ışınları difraksiyonu tekniğiyle 
incelenmiştir. Numuneler optik mikroskop incelemesi 
için metalografik numune hazırlama tekniklerine uygun 
olarak hazırlanmış, son aşamada 1μm alümina 
solüsyonu ile parlatılmış ve dağlayıcı olarak 2 ml HF, 2 
ml HNO3 ve 100 ml H2O kullanılarak 10-45 sn arasında 
dağlanmıştır. Çekme testlerinden sonra kopan 
numunelerin hasar alanları ve mikro yapı incelemeleri 
LEO 1430 VP model SEM (Taramalı Elektron 
Mikroskobu) ile analiz edilmiştir. Faz dönüşümleri XRD 
tekniği kullanılarak Bruker Marka D8 Advance Model 
2,2 KW Cu anot ve 1

o
/dakika 2θ 30-90

 o 
uygulanmıştır.  

 

3. Sonuçlar ve Tartışma 
 
3.1 Mikro Yapı İncelemesi ve XRD Faz Analizleri 
 

Metastabil titanyum alaşımlarına yaşlandırma işlemi 
uygulanmasıyla birlikte α fazının β matrise çökeldiği 
bilinmektedir[1-5]. Yüksek sıcaklık yaşlandırma 
işlemlerinde, yaşlandırma sıcaklığı arttıkça oluşan ara 
fazların oluşumu azalmakta ve böylece α fazlarının 
oluşumu artmaktadır [4]. Bu nedenle yüksek 
sıcaklıklarda yaşlandırma süresinin artmasıyla birlikte α 
fazlarının oluşması artmakta ve α fazları daha büyük 
çökeltiler şeklinde oluşmaktadır. Şekil 1’de 450°C’de 10 
saat ve 40 saat yaşlandırma işlemi uygulanmış 
numunelere ait mikro yapılar verilmiştir. Görüldüğü gibi 
40 saat yaşlandırma işlemi uygulanan numunede, aşırı 
yaşlanma meydana gelmiş ve 10 saat yaşlandırma 
işlemi uygulanmış numuneyi kıyasla α fazları daha 
büyük boyutlarda çökelmiştir. 
 

              
 

Şekil 1. 450°C’de yaşlandırma işlemi uygulanmış 
numunelerin mikro yapılarının incelenmesi, a) 10 saat, 

b) 40 saat. 
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Yaşlandırma işlemi uygulanmış alaşımların faz 
dağılımları Cu Kα radyosyonu kullanılarak XRD 
tekniğiyle incelenmiştir (Şekil 2). Solüsyona alınmış Ti 
15-3 alaşımının XRD analizinde α fazlarına 
rastlanmamıştır. Yaşlandırma sıcaklığının 450°C’ye ve 
ısıl işlem süresi 20 saate çıkarılmasıyla ise α fazlarının 
yoğun olarak oluşmuştur. Yaşlandırma işlemlerinde, α 
faz dönüşümlerine yaşlandırma sıcaklığının, 
yaşlandırma süresinden daha fazla etki ettiği 
görülmektedir. 550°C’de 10 saat yaşlandırma işlemi 
uygulanmış numunede (110)β düzleminin yanında 
(1011)α düzleminin oluştuğu gözlemlenmektedir. Fakat 
450°C’de yaşlandırma işlemi uygulanan numunede 20 
saat sonrasında dahi bu düzlemde α fazları 
oluşmamaktadır. 550°C’de yaşlandırma işlem süresinin 
40 saate arttırılmasıyla α fazlarının şiddeti artmaya 
devam etmiştir. Bu durum da yaşlandırma süresinin 
artmasıyla birlikte α faz oranının arttığı görülmektedir. 
Düşük sıcaklıklarda faz dönüşümlerinin tamamlanması 
için çok uzun yaşlandırma işlem sürelerine gerek 
duyulmaktadır [8]. Ti 15-3 alaşımına 200°C’de 
uygulanan yaşlandırma işleminde ilk faz oluşumları 100 
saat yaşlandırma işleminden sonra gözlemlenmiştir [5-
8]. Bu çalışmada da 350°C’de 20 saat yaşlandırma 
işlemi uygulanmış numunenin analizlerinde α fazlarının 
oluşmaya başladığı ve ɷiso fazının oluştuğu 
görülmektedir.  
 

 

Şekil 2. Yaşlandırma işlemi uygulanmış numunelerin 
XRD faz analizleri. 

 
3.2 Mikro Sertlik Sonuçları 
 

Yaşlandırma işlemlerinde sıcaklık ve sürenin artmasına 
bağlı olarak oluşan sürekli artış göstermiştir (Şekil 3). 
Yüksek sıcaklıklarda yaşlandırma reaksiyonlarının 
hızlanmasıyla birlikte daha yüksek sertlik değerleri elde 
edilirken, düşük sıcaklıklarda mikro sertlik değerleri 
daha düşük olarak bulunmuştur. 300

 o
C’de 5 saat 

yaşlandırılan numunenin sıcaklığı %5 artarken 550
 

o
C’de yaşlandırılan numunenin sıcaklığı %36 artmıştır. 

Sürenin 40 saate arttırılmasıyla birlikte ise sırasıyla 300
 

o
C ve 550

 o
C’de sertlik değerleri %14 ve %58 artmıştır. 

Mikro sertlik değerlerinde dikkat çeken diğer bir hususta 
400-550°C gibi yüksek yaşlandırma sıcaklıklarında 20 
saat ardından sertlik değerleri azalmaya başlarken, 
düşük sıcaklıklarda 40 saate kadar mikro sertlik sürekli 
artmaya devam etmiştir. Bu durum 400-550°C’de 
yaşlandırma işlemi uygulanan numunelerin 20 saat 
sonrasında aşırı yaşlanmaya maruz kalması ve buna 
bağlı olarak mikro sertliğin azalmasıdır. 300-350

 o
C’de 

düşük sıcaklıklarda uygulanan yaşlandırma 

işlemlerinde ise aşırı yaşlanmanın henüz oluşmaması 
nedeniyle mikro sertlik artmaya devam etmiştir.   
 

 
 
Şekil 3. Yaşlandırma işlemine bağlı olarak mikro sertlik 

değişimi. 

 
 

3.3 Çekme Testi Sonuçları  

Düşük sıcaklıklarda uygulanan yaşlandırma 
işlemlerinde alaşımın yaşlandırma işlemleri esnasında 
çökelti oluşma sıralaması MoE değerine bağlıdır. Ti 15-
3 gibi düşük Moe değerine sahip alaşımlarda çökelti 
oluşma sıralaması öncelikle izotermal ɷiso fazı ve β′  
metastabil fazlarına daha sonra ise β ve α fazları olarak 
gerçekleşmektedir. Bu tür düşük sıcaklıklarda 
yaşlandırma işlemlerinde dengeli fazların oluşumları 
çok uzun sürelerde gerçekleşmektedir. Ti 15-3 
alaşımına 200°C’de uygulanan yaşlandırma işleminde 
ilk faz oluşumlarının 100 saat yaşlandırma işlemi 
uygulanmasından sonra gözlemlenmiştir (8).  

Metastabil beta titanyum alaşımlarının yaşlandırılması 
üzerine yapılan çalışmalar α faz dönüşümlerinin β-
faz/izotermal ω-faz hetero faz ara yüzlerinde meydana 
geldiğini göstermiştir (1). <111> düzlemi boyunca yeni 
oluşmuş ω fazlarının oksijen atomlarının difüzyonuyla 
birlikte hızla izotermal ɷ fazına dönüştüğü 
görülmektedir. Bu oksijence zengin hetero faz ara 
yüzeyleri yaşlandırma işlem süresinin artmasıyla birlikte 
α fazlarının çökelmesini sağlamaktadır. Düşük 
sıcaklıklarda gerçekleşen yaşlandırma işlemlerinde bu 
mekanizmanın tamamlanmasına izin verecek sürede 
yaşlandırma işlemi uygulanmadığında  ɷiso mikro 

yapıda oluşmaktadır. Bu yapılar alaşım içerisinde 
deformasyon esnasında kayarak, geniş kayma bantları 
oluşmasına ve alaşımın gevrek bir şekilde hasara 
uğramasına neden olmaktadır.  Düşük sıcaklıklarda 
yaşlandırma işlemi uygulanan sıcaklıklarda bu nedenle 
300-400°C arasındaki sıcaklıklarda alaşımın dayanım 
ve sünekliğinde ciddi oranda bir artış elde 
edilememiştir.  

300°C’de yaşlandırma işlemi uygulanan numunelerde α 
faz oluşumları 40 saate kadar gözlemlenmemiş buna 
bağlı olarak da alaşımın dayanım ve sünekliğinde 
belirgin bir artış elde edilememiştir. 350°C’de 
yaşlandırma işlemi uygulanan numunede ise 20 saatten 
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sonra alaşımın çekme ve akma mukavemeti sırasıyla %17, %15 artarken yüzde uzama % 1 oranında azalmıştır. 
Alaşımın dayanımındaki bu artış, 20 saatlik yaşlandırma süresinden sonra alaşımın mikro yapısında oluşmaya 
başlayan α fazlarıyla alakalıdır (Şekil 3). 400°C’de ise 5 saat yaşlandırma işlemi uygulanmasının ardından çekme 
dayanımı %5 artarken, 40 saat uygulanmasının ardından %30 oranında artmıştır. Yüksek sıcaklıklarda 
yaşlandırma işleminin uygulandığı çalışmalarda kırılgan izotermal ɷiso fazı ve β′  fazlarının oluşmadığını 
göstermektedir [6]. Yüksek sıcaklıklarda α fazlarının dağılımı ve hacimsel oranı yaşlandırma sıcaklığı ve süresiyle 
oldukça alakalıdır. Bu çalışmada da 20 saate kadar uygulanan yaşlandırma işlemlerinde alaşımın çekme 
dayanımı sürekli olarak artmıştır. 20 saatten sonra ise 450°C ve 550°C’de aşırı yaşlandırma oluşmuş ve buna 
bağlı olarak dayanım ve süneklik azalmaya başlamıştır. 450°C’de 5 saat ardından yaşlandırma işlemi ardından 
çekme ve akma dayanımı %40 ve %39 oranında artarken, 20 saat ardından % 47 ve % 45 oranında artmıştır. 
550°C’de ise 5 saat sonrasında sıcaklığın artmasına bağlı olarak çekme ve akma dayanımı 450°C’de yaşlandırma 
işlemi uygulanan numuneye kıyasla azalmıştır. Yüksek sıcaklıklarda uygulanan yaşlandırma işlemlerinde, 
yaşlandırma işlem sıcaklığının artması mikro yapıda α fazlarının daha büyük olarak oluşmasına ve alaşımın 
dayanımının düşmesine neden olmaktadır. 
 

 

Şekil 1. Yaşlandırma işlemi uygulanmış numunelerin çekme test sonuçları, a) Çekme dayanımı, b) Akma 
dayanımı, c) Yüzde uzama. 

  3.4 Hasar yüzeylerinin incelenmesi 
 

Şekil 4’de  çekme testi numunelerinin kırılan yüzeylerinin SEM analizleri verilmiştir. Şekil 4a’da solüsyona alınmış 
numunenin kırılma yüzeyleri incelendiğinde tanelerin belirgin olarak ayrıldığı gevrek kırılma yüzeyleri 
görülmektedir. Bu numunede tanelerler boyunca kırılma oluşurken aynı zamanda kırılmanın görülmediği tanelerde 
de ayrılmalar oluşmuştur.  Düşük sıcaklıklarda yaşlandırma işlemi uygulanan 350°C’de 20 saat yaşlandırma 
işlemi uygulanan numunede de gevrek kırılma oluşmuştur. Fakat bu numunede taneler sınırları boyunca oluşan 
kırılmalar azalmış,yarı klevaj bölgeler oluşmuş ve 

tanelar arası ayrılmalar görülmemektedir. Yüksek yaşlandırma sıcaklıklarında, 550°C’de 10 saat yaşlandırma 
şlemi uygulanan numunede ise taneler arası ayrılma oluşmamıştır. Mikro yapıda sünek kırılmaya işeret eden 
çukur yapılar görülmüştür. 
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Şekil 4. Yaşlandırma işlem uygulanmış numunelerin kırılma yüzeylerinin incelenmesi, a-b) Solüsyona alınmış 
numune, c-d) 350°C’de 20 saat yaşlandırma işlemi uygulanmış numune, d-e) 550°C’de 10 saat yaşlandırma 

işlemi uygulanmış numune.

Kaynaklar 
[1] Ankem, S. and Seagle S. R., Heat treatment of metastable beta titanium alloys. Beta Titanium Alloys in the 
80's,107-126, 1984. 
[2] Boyer R. R., An overview on the use of titanium in the aerospace industry. Materials Science and Engineering: 
A, Vol 213(1-2), p. 103-114, 1996. 
[3] Chou Y., Tsay L. and Chen C., Duplex Aging of Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al Alloy, ACEM, pp.1862-1867,2012 Seoul, 
Korea. 
[4] Chou Y. K., Tsay L. W. and Chen C., Effects of aging treatments on the mechanical behavior of Ti-15V-3Cr-
3Sn-3Al alloy, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol 24(9), pp. 3365-3372, 2015. 
[5] Santhosh R., Geetha M. and Rao M. N., Recent developments in heat treatment of beta titanium alloys for 
aerospace applications, Transactions of the Indian Institute of Metals, Vol 70(7), pp. 1681-1688, 2017. 
[6] Williams J. C., Hickman B. S. and Marcus, H. L., The effect of omega phase on the mechanical properties of 
titanium alloys. Metallurgical transactions, Vol 2(7), pp. 1913-1919, 1971. 
[7] Furuhara T., Maki T. and Makino T., Microstructure control by thermomechanical processing in β-Ti–15–3 
alloy. Journal of Materials Processing Technology, Vol 117(3), pp. 318-323, 2001. 
[8] Santhosh R., Geetha M., Saxena V. K. And 
Nageswararao M., 
Studies on single and duplex aging of metastable beta titanium alloy Ti–15V–3Cr–3Al–3Sn. Journal of Alloys and 
Compounds, Vol 605, pp. 222-229, 2014.
 

 
 

 

 

 

 

 

  

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1206



EXPERIMENTAL ANALYSIS ON THERMAL PERFORMANCE OF A SOLAR AIR 
COLLECTOR WITH DOUBLE FLOW 

 
Selçuk Darici*

, a
, Ahmet Altunsoy

 a 
a 

Konya Technical University, Faculty of Engineering and Natural Sciences 
Dep. of Mechanical Engineering, 42250, Konya, Turkey 

* Corresponding author: Selçuk Darici (sdarici@ktun.edu.tr) 
 

Abstract 
 

Solar air collectors are type of heat exchangers which 
transform solar energy absorbed by an absorber plate into 
heat and transfer it to the air passing through the collector. 
Solar air collectors are used in agricultural industry for 
drying vegetables or fruits and in building heating systems. 
In this study, a solar air collector system with flat absorber 
plate and parallel double flow has been designed, 
implemented and analyzed experimentally under 
geographical conditions of Konya/Turkey. Flow 
arrangement has been built up as it will contain single flow 
with parallel two channels formed over and under the 
absorber plate. Experiments have been performed for air 
mass flow rates of 0.024, 0.031 and 0.038 kg/s. In the 
experiments solar radiation incident to the collector, 
ambient temperature, air temperature inlet and outlet the 
collector, absorber plate temperature and temperature of 
the glass cover have been measured instantaneously. 
Effects of the air mass flow rates on the temperature rise 
of the air through the collector and on the instantaneous 
and daily thermal efficiencies of the collector have been 
investigated. The results obtained showed that the 
instantaneous and daily thermal efficiencies of the solar air 
collector increase with increasing air mass flow rate. As 
the air mass flow rates decrease the temperature 
difference between the air inlet and outlet the collector 
increases. Average thermal efficiency for the double flow 
solar air collector has been found to be 51% for the air 
mass flow rate of 0.038 kg/s. 
 
Keywords: Solar air collector, double flow collector, single 

pass, thermal efficiency. 
 

1. Introduction 
 

Solar air collectors absorb solar radiation, convert it into 
heat energy and transfer the heat from the absorber plate 
to the air passing through the channel. Essentially these 
collectors can be considered as a type of heat exchanger. 
Solar collectors are low cost air heating devices with 
simple design and long life. Also their maintenance need is 
less and they don’t have moving pieces and any problems 
of freezing or corrosion. Generally an air heating collector 
is composed of a case isolated well enough against heat 
loss, an absorber plate inside the case to absorb the solar 
radiation, and one or more transparent layers of covering 
on top. If the air flow in the collector is forced then fan is 
used in the system for ensuring the air flow. In the solar air 
collectors coefficient of heat transfer between the absorber 
plate and the air is low which causes the thermal 
efficiencies of the air collectors to be low. 
Solar air collectors have been researched by many 
scientists. Below is brief information on some of these 
studies. Tyagi et al. [1] have performed experimental 
performance studies on a flat plate solar air heater which 
has different flow characteristics (over flow, under flow and 
double pass). The highest beneficial thermal energy 
transferred into air and the highest collector efficiency have 

been obtained with the double pass model compared to 
other ones. Ozgen et al. [2] have used three different 
absorber plates on an experimental set of double pass 
solar air heater. Cylindrical empty cans made of aluminum 
have been placed on bottom and top surfaces of the 
absorber plate both in line and with diversion. According to 
the results of the experiments heat transfer and the 
thermal performance have been found to be the highest for 
collectors where aluminum cans placed with diversion. 
Effect of the mass flow rate at upper and lower flow 
channel on collector performance for a double pass solar 
air heater has been investigated by Yeh et al. [3] both 
theoretically and experimentally. At the end of the study, in 
case both mass flow rates at upper and lower flow channel 
have been the same, a double pass solar air collector has 
improved the collector performance significantly compared 
to a single pass solar air collector. Yeh et al. [4] have 
investigated the thermal performance of a solar air 
collector of double flow with winglets both theoretically and 
experimentally. Authors have researched the effect of the 
mass flow rate of air flows both on and under the absorber 
plate on the collector efficiency in the mentioned study. 
According to the theoretical and experimental results 
obtained the best collector efficiency has been achieved 
when the air mass flow rate is around 0.50.  
 
Esen [5] have performed the energy and exergy analysis 
of new flat absorber plate solar air collector they developed 
for both cases with or without blockage. Experiment results 
showed that double pass solar air collector since it has 
higher heat transfer areas has caused the thermal and 
exergetic performances to increase. Forson et al. [6] have 
developed a mathematical model for a single pass double 
channel solar air collector and they also compared the 
results with experimental findings. They compared the 
simulation results with the experimental ones which are 
obtained from a full scale solar collector and a small scale 
laboratory type solar air collector. They observed a 
reasonable conformity between the calculated rates and 
the measured rates. Also they have discovered that air 
mass flow rate has great importance on the total efficiency 
of the collector. 
 
Saha and Sharma [7] have analytically investigated the 
thermal and thermohydrolic performance of a solar 
collector for double flow with single and double-exposure 
flat and corrugated absorber plates. A reflector which 
reflects the sun radiation to the bottom surface of the 
collector has been placed under the collector parallel to the 
collector. Thermal performance of the collector which is 
subject to sun from both directions has been found to be 
higher from the one which is subject to sun from one 
direction. Hernandez and Quinonez [8] have developed 
two analytic models introducing the thermal performance 
of double pass parallel flow and double pass counter flow 
solar air collectors. For collector model of double pass 
counter flow, increasing the air mass flow rate has 
improved the percentage of temperature rise in the entry 
channel proportionally. Wijeysundera et al. [9] have 
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developed heat transfer models for double pass and 
double flow solar air collector and they compared the 
results with the single pass design. They investigated the 
collector performances for different design and working 
conditions and they found that designs with double pass 
have produced higher performances than the single pass 
system.  
 
Laminar forced convection problem has been solved 
numerically by using finite differences method for a 
collector with double flow parallel to each other where 
electro hydrodynamic techniques have been used [10]. 
This technique, which consumes very little electricity, has 
enhanced the heat transfer between the absorber plate 
and the air by the help of the electrostatic force generated. 
The authors have discovered that heat transfer coefficient 
increases by applying voltage with electrodes distributed 
appropriately. Velmurugan et al. [11] have analyzed the 
flow types with different air passes (over, under and both 
over and under the absorber plate) experimentally. For all 
test conditions the highest thermal efficiency of the 
collector has been obtained for the double pass model, 
and then the over the plate model and then the under the 
plate model.  

 
In this study a solar air collector with an air flow over and 
under the absorber plate both in the same direction has 
been designed and implemented. This collector has been 
tested under the climatic conditions of Konya/Turkey, and 
along the daily working period temperature changes and 
thermal efficiencies have been defined experimentally. 
 

2. Experimental system 
 
Complete image of the experimental setup designed with 
double flow can be found in Fig. 1. The setup generally 
consists of a collector made up of wooden case, an 
absorber plate, a transparent glass cover, air inlet and 
outlet channels, a radial fan and a measurement system. 
Fig. 2 presents layout of the experimental setup. Air 
channel in the collector has been divided into two parts by 
the help of the absorber plate. Air flow is single pass and 
parallel through the channels formed over and under the 
absorber plate. Cross-section areas of the upper and lower 
flow channels are equal. The technical characteristics of 
the solar air collector used in the experimental setup have 
been given in Table 1. 

 

 
 

Fig. 1. The experimental setup. 

 

Fig. 2. Layout of the experimental setup. 
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Table 1 Technical specifications of the solar air collector. 

 

System component Technical specifications 

Collector frame Wooden, Medium Density Fibreboard; 940x1840x18 mm. 
Insulation 
 
Absorber plate 
Transparent cover 

XPS (extruded polystyrene), thickness: 50 mm. 
 
Plain, aluminum, matte black painted, thickness: 0.5 mm. 
Normal window glass, 85 x 850 x 1820 mm, thickness: 4 mm, 
2 pieces. 

Air flow duct 830x62 mm, 2 pieces. 
Fan Radial, 275 m

3
/h, 90 W. 

 
Absorber plate is made of aluminum sheet and the 
upside of it was painted with opaque black color to 
absorb more solar radiation. The bottom and side 
panels of the collector were insulated by means of plate 
formed foams in order to reduce heat loss. The air 
tightness of the glass that is used as the transparent 
cover was realized by using rubber cords and putty. 
The two hoods that regulate the air coming from the fan 
to inlet and exits from outlet to inlet of the hot air cabin 
were made of galvanized sheet metal. 
 
Temperatures are measured at different locations 
including the air inlet and outlet of the collector, 
absorber plate surfaces (from three points), glass 

cover. Ambient air was recorded by means of a data 
logger in this study. Temperature measurements were 
done by using K-type thermocouples. The wind velocity 
was measured by an anemometer. The average 
velocity of the air at the exit of the collector was 
measured and average flow velocity in the duct was 
determined by means of the mass flow rate equation. 
The revolution speed (rpm) of fan was changed by 
means of a dimmer during the experiments. Total 
hourly solar radiation intensity on the inclined collector 
surface was measured with a pyranometer. Technical 
parameters of the measurement equipment used in the 
experiments can be found in Table 2.  

 
Table 2 The measuring instruments and their properties. 

 

Parameter Device Model Range Accuracy 

Temperature (°C) Thermocouple K type -200 to 1300 °C ± 0.141 °C 
Solar radiation, (W/m

2)
 Pyranometer Kipp&Zonen CM11 0-2000 W/m

2
 ± 10 W/m

2
 

Air velocity, (m/s) Anemometer Kestrel 4300 0.2-40 m/s ± 3% m/s 

 

The experiments were performed at the Konya 
Technical University campus under the meteorological 
conditions of Konya, Turkey (37:52

o
N latitude; 32:31

o
E 

longitude). Experiments have been performed under 
the clean air conditions with no clouds along the day. 
The collector was oriented facing south and tilted to 
22.5

o
 angle with respect to the horizontal plane. 

Experiments have been done for air mass flow rates of 
0.024, 0.031 and 0.038 kg/s. Experiments have been 
performed between 09:00 and 17:00 o’clock and all 
relevant data have been measured and noted each 
hour. 
 

3. Thermal efficiency analysis 
 
Instantaneous thermal efficiency of a planar air 
collector is the ratio of the useful thermal energy 
conveyed into the air, the working fluid of the collector, 
to the average thermal energy stemming by solar 
radiation on the collector surface from the sun at the 
same time interval. Under the steady state conditions, 
thermal efficiency of a collector is expressed as in 
equation (1). 
 

       (1) 

 
Thermal efficiency of a solar air collector depends on 
many parameters such as; optical efficiency of the 

absorber surface and transparent cover, geometry of 
the absorber surface, type of the flow arrangement, 
solar radiation value of incidence on collector surface, 
slope angle of the collector from the horizontal, mass 
flow rate of the air, temperature of the environment and 
the velocity of the wind. 
 
The useful thermal energy for a solar collector is 
defined as the heat transferred from the absorber plate 
of the collector to the fluid exerted. Depending on the 
temperatures of the fluid inlet and outlet of the collector, 
useful thermal energy can be calculated as below. 
 

    (2) 

 
Mass flow rate of air circulating in the collector is 
determined with the equation below. 
 

      (3) 

 
Daily average efficiency is more important practically 
for collectors. Daily average thermal efficiency of the 
collector is specified with the following equation. 

     (4) 

 
The density and specific heat of air are determined 
according to the following bulk mean temperature. 
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      (5) 

 
The uncertainties of the calculated quantities in the 
experimental measurements should be determined. 
Error analysis was done in this study by using Kline and 
McClintock [12] uncertainty analysis that is widely used 
in the literature. The uncertainties for the calculated 
magnitudes are determined by the following equation 
[13].  

       (6) 
 
Total uncertainties for air mass flow rate and collector 
efficiency can be written as below. 
 

       (7) 
 

       (8) 
 
The highest uncertainty levels for the “mass flow rate of 
air passing through the collector” and the “thermal 
efficiency calculations of the collector” have been found 
to be 6.6% and 3.27% respectively. 
 

4. Results and discussion 

A large number of experiments have been performed 
with the experimental setup in different days. Three 
different days with very similar hourly radiation levels 
have been determined and daily variation of solar 
radiation values on the tilted collector surface of these 
days can be seen in Fig. 3. As shown in the figure, at 
09.00 o’clock radiation values are around 400-423 
W/m

2
, which increase to 1080-1100 W/m

2
 at 13.00 

o’clock and get down in the afternoon and reach to 640-
658 W/m

2
 at 17.00 o’clock. Maximum solar radiation 

value is measured as 1100 W/m
2
 at 13.00 o’clock 

during the day for air mass flow rate of 0.024 kg/s. 
There has been observed 2-15 W/m

2
 amounts of 

difference among the values measured in the different 
three days of mass flow rates mentioned in the figure. 

 
Fig. 3. Variation of solar radiation for different days of experiment. 

 

Fig. 4 shows the hourly temperature variations of air 
inlet to the collector, air outlet from the collector, 
ambient air and absorber plate surface temperatures 
measured daily for mass flow rate of 0.024 kg/s. The 
temperature of the ambient air changes between 23-29 
o
C. While air inlet temperature for the collector changes 

between 30-35 
o
C, it follows an increasing course 

afternoon along the day. Air outlet temperatures for the 
collector increases generally till 13:00 and start to 

decrease afterwards. The values of the maximum 
temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector and the absorber plate are 35 

o
C, 67.5 

o
C and 124 

o
C respectively. According to the values 

measured along the day average temperatures of air 
inlet to the collector, air at the outlet of the collector and 
the absorber plate are 33 

o
C, 57 

o
C and 99.5 

o
C 

respectively.  
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Fig. 4. Variation of temperatures for collector ( ). 

Hourly change of temperatures of collector inlet, 
collector outlet, ambient air and the absorber plate are 
given in Fig. 5 for the experiment done for mass flow 
rate of 0.031 kg/s. The temperatures of the absorber 
plate and air outlet from the collector reach their 
maximum at about 13:00 when solar radiation comes 
perpendicularly to the collector surface which it can be 

seen from the figure. The maximum temperatures of 
the air inlet to the collector, air at the outlet of the 
collector and the absorber plate are 36 

o
C, 66 

o
C and

122 
o
C respectively. Along the day the mean 

temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector and the absorber plate are 34.4 

o
C, 55.5

o
C and 98 

o
C respectively.

Fig. 5. Variation of temperatures for collector ( ). 

Fig. 6 shows the hourly change of temperatures 
measured during the experiment conducted for air 
mass flow rate of 0.038 kg/s. Similarly with the previous 
measurements temperatures of air inlet of the collector, 
air outlet of the collector and the absorber plate 
seemed to increase up to 13.00 o’clock in parallel to the 
solar radiation intensity. The maximum temperatures of 

the air inlet to the collector, air at the outlet of the 
collector and the absorber plate are 36 

o
C, 64 

o
C and

120 
o
C respectively. Along the day the mean 

temperatures of air inlet to the collector, air at the outlet 
of the collector and the absorber plate are 35 

o
C, 53.7

o
C and 94 

o
C respectively.
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Fig. 6. Variation of temperatures for collector ( ). 

 

In Fig. 7, changes in the temperature difference 

( ) between the air inlet and outlet the 

collector versus hours of the day for a double air flow 
collector at the clear and sunny days in Konya is 
depicted. Temperature difference increases from 09:00 
till noon due to the increase in solar radiation. In the 
afternoon temperature difference decreases parallel to 
the decreasing solar radiation. While the air mass flow 
rate increases temperature difference decreases. The 
maximum increase in temperature has been found to 

reach 35.50
 o

C at around 13:00 o’clock for the minimum 
air mass flow rate of 0.024 kg/s. The minimum increase 
in temperature has been found to be 29.50

 o
C at around 

13:00 o’clock for the maximum air mass flow rate of 
0.024 kg/s. The average values of temperature 
differences are 24, 21 and 19 

o
C for the air mass flow 

rates of 0.024 kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 kg/s 
respectively. This result can be attached to the fact that 
for lower air mass flow rates air contacts with the 
absorber plate much compared to the higher air mass 
flow rates. 

 

Fig. 7. Variation of temperature differences of the air with time of day. 

 

Fig. 8 illustrates the change in collector thermal 
efficiency versus time for different air mass flow rates. 
For all mass flow rates thermal efficiency levels 
increase from 09:00 o’clock and reach their maximum 
at around 13:00 o’clock. In the afternoon by the 
decreasing solar radiation thermal efficiency levels also 
decrease. The maximum thermal efficiency for the air 
mass flow rate of 0.038 kg/s is found to be 0.62 at 
around 13:00 o’clock. Similarly the minimum thermal 

efficiency for the air mass flow rate of 0.024 kg/s is 
found to be 0.47 at around 13:00 o’clock. The average 
collector efficiency values for mass flow rates of 0.024 
kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 kg/s are 41%, 47% and 
51%, respectively. It can be concluded that for higher 
mass flow rates heat collected by the absorber plate is 
conveyed quickly into air and as a result of this thermal 
efficiency increases due to the decreasing heat loss to 
ambient. 

 

Fig. 8. The collector efficiency variations with time of day. 

5. Conclusion 
 
In this study, thermal performance of a double flow 
solar air collector, which is designed in a way that air 
will flow through the both channels over and under a 

flat absorber plate with a parallel and single pass, was 
analyzed experimentally under the climatic conditions 
of Konya, Turkey. Considering the results of the 
experiments, conclusions obtained at the end of this 
work can be summarized as follows. 
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Temperature of the absorber plate and the air outlet the 
collector increase till noon time and reach their 
maximum levels similar to the solar radiation curves 
and decrease in the afternoon. It can be concluded that 
collector responds rapidly to the changes in solar 
radiation. 
 
For higher air mass flow rates temperature of the air 
outlet the collector is lower. The maximum increase in 
air temperature is found to be 35 

o
C for mass flow rate 

of 0.024 kg/s. Therefore if the collector will be used for 
heating or drying purposes for lower mass flow rates 
higher outlet temperatures can be preferred.  
 
While the mass flow rates increase heat transfer from 
the absorber plate into the air increases which results in 
higher thermal efficiency for the collector. The highest 
thermal efficiency level achieved along the day is 
calculated to be 62% for mass flow rate of 0.038 kg/s. 
Average thermal efficiency levels achieved for the mass 
flow rates of 0.024 kg/s, 0.031 kg/s and 0.038 kg/s are 
41%, 47% and 51% respectively. Collector has found to 
have higher thermal efficiency for working conditions of 
higher mass flow rates. 
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Nomenclature 
 

 Duct cross-section area (m
2
) 

 Surface area of the absorber plate (m
2
) 

 Specific heat capacity of air (J/kgK) 

 Global solar radiation on the glass cover 
(W/m

2
) 

 Mass flow rate (kg/s) 

 Useful heat rate (W) 

 Any parameter 

 The average bulk temperature of air (
o
C) 

 Average inlet temperature of air (
o
C) 

 Average outlet temperature of air (
o
C) 

 Average surface temperature of the absorber 
plate (

o
C) 

 Temperature difference of air (=  
o
C 

 Average velocity of air in the duct (m/s) 

 Uncertainty for R value 

 
Greek symbols 
 

 Density of air (kg/m
3
) 

η Thermal efficiency 

 Daily average efficiency 

 Uncertainty 
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Abstract
 
In this study, a novel mechanism, rhombic-drive, was 
developed for a single cylinder, two-stroke, spark 
ignition engine. The engine was designed in Solidworks 
software and strength analyses were performed with 
inertia relief method using finite element model in CAE 
software. Some of the components were removed and 
engine construction was simplified for the finite element 
model meshing. According to analysis, the highest von 
mises stress occurred at gear pin in the engine 
assembly with 1482 MPa and to obtain endurance limit, 
geometry and size of the pin was changed. Connecting 
rod was exposed to 243.8 MPa compression stress. 
Displacement of the rhombic links was more at the 
tensile stress case than the compression which were 
0.01018 mm and 0.00618 mm, respectively. Rhombic 
pin, housing and cover were not critical according 
mechanical properties of the selected material. 
 
Keywords: Rhombic-drive, Two-Stroke Engines, Finite 

Element Model, Inertia Relief Method, Strength 
Analysis. 
 

1. Introduction 
 
Internal combustion engines (ICE) have been used 
since the latter half of the 1800s with a wide variety of 
transportation market. The main demand from the ICE, 
which is converting chemical energy of the fuel to the 
mechanical energy, have not changed so much from 
the beginning, but application fields could cause 
changing the size with less fuel consumption and 
environmental expectations could urge the designer to 
achieve more strict targets with keeping nature friendly 
engine configurations. These targets have been mostly 
performed by reciprocating motion of the piston inside 
the cylinder via converting chemical energy of fossil 
fuels and a rotary motion from the slider-crank 
mechanism is obtained as an output. On the other 
hand, designers are trying to find alternatives of this 
mechanism  to reduce or totally eliminate drawbacks of 
the reciprocating motion such as lateral friction, 
vibration, high speed restrictions, etc. [1-5]  
 
ICE’s could be designed at different configurations such 
as rotary type Wankel engine, free piston linear engine, 
alternative slider-crank mechanisms for variable 
compression ratio and could be operated with 
alternative fuels. To increase thermal efficiency, fuel 
usage strategies on engines could be changed while 
exhaust emissions are reduced [6-10] 
 
In this study, a novel mechanism, rhombic-drive, for 
two-stroke engine was designed and strength analysis 
for critical parts such as piston pin, connecting rod, 
rhombic links, rhombic pin, gear pin, gears, housing 

and cover and flywheel were performed in assembly 
constraints with inertia relief method in CAE software [11]. 
 

2. Engine Design 
 
Conventional engines use slider-crank mechanism to 
convert linear motion of piston inside the cylinder to 
rotational motion. Different from the conventional 
engines a rhombic-drive mechanism was developed for 
a two-stroke spark ignition (SI) engine. Rhombic-drive 
mechanism mainly consisted of two rhombic links and 
two gears with their connection pins to obtain 
reciprocating motion of the piston inside the cylinder.  
 
Cylinder of rhombic-drive mechanism engine was 
modelled according to a conventional mass production 
two stroke SI engine which is available in the market. 
Selected conventional engine construction is shown in 
Fig. 1. 
 

  

Figure 1: General view of selected engine  

Rhombic-drive mechanism engine construction was 
designed according to kinematic and thermodynamic 
analysis. Connecting rod, rhombic links, gears, rhombic 
pins, gear pins, bearings, housing and its cover, 
flywheel, bushings, retaining rings were designed in 
Solidworks. On the other hand, cylinder, piston, piston 
pin, piston rings were modelled with respect to (w.r.t.) 
conventional engine geometry.  

Cylinder and piston geometry was obtained with 
coordinate measuring machine (CMM). Hexagon 
Metrology Global Performance bridge type CMM was 
used. The measurement is shown in Fig.2. Then 
obtained 3D point cloud contours of the cylinder and 
piston were converted to 2D sketch in Autocad to use in 
Solidworks 3D media. Technical properties of slider-
crank mechanism and rhombic-drive mechanism 
engine are shown in Table 1. Components and general 
view of the engine could be seen in Fig. 3 and Fig. 4, 
respectively. Some of the critical components are 
introduced below. 
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Figure 2: Conventional engine geometry measurement 
at CMM 

Table 1 Technical properties of slider-crank mechanism 
and rhombic driven engines 

 

Mechanism Slider-crank  Rhombic-drive 

Engine type 
2-stroke, SI 

engine 
2-stroke, SI 

engine 

Cylinder number 1 1 

Total cylinder volume (cc) 57.96 57.98 

Stroke (mm) 35.18 35.2 

Cylinder diameter (mm) 43.213 43.213 

Connecting rod length 
(mm) 

61.5 47.84 

Geometric compression 
ratio 

9.1:1 9.1:1 

Cooling system Air Air 

Lubrication oil 
Two-stroke 
engine oil 

Two-stroke 
engine oil 

 

 

Figure 3: Components of the rhombic-driven engine  

 

Figure 4: General view of the rhombic-drive engine  

2.1. Connecting Rod 

All forces between the piston and rhombic links were 
transmitted with connecting rod. Almost all types of 
stresses at vertical direction affect connecting rod. Due 
to the operating condition of the rhombic links, two 
shrink fitted keys were used to fix the connecting rod to 
the piston and piston pin. Rotational and translational 
motions were prevented on the piston pin. Connecting 
rod is shown in Fig. 5. 

 
Figure 5: 3D model of connecting rod  

2.2. Rhombic Links 

Rhombic links, which provided connections between 
connecting rod and gears, were located symmetrically 
with pins. Reciprocating motion of the piston inside the 
cylinder was performed by these two rhombic links. 
Geometry of the rhombic link is given in Fig. 6. 

 
Figure 6: 3D model of rhombic link. 
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2.3. Rhombic Pins & Gear Pins 

Two types of pins were used at the mechanism with 
impregnated oil bushing. Rhombic pins, shorter one, 
used at rhombic links side which made connecting rod 
bottom end free on rotation while fixing on vertical and 
horizontal directions with retaining rings. The other 
type, longer one, was used for gear connections and 
these were fixed at 6 degrees of freedom media on 
gears. Rhombic pin and gear pin are shown in Fig. 7. 
 

 
Figure 7: View of rhombic pin (left) and gear pin 

 
2.4. Gears 

Rotational motion of the mechanism was achieved with 
two gradual engaged helical gears to convey more 
power silently at high speeds. Thanks to this operation 
and connections, drive mechanism gains friction 
advantage between piston and cylinder wall which 
causes less laterial forces inside the cylinder. 
 
Each helical gear was seated onto two ball bearings to 
increase their stiffness on the housing. Gear sizes were 
determined with respect to (w.r.t.) rhombic drive 
kinematics. Design properties of the gears are shown in 
Table 2. Left hand (LH) side and right hand (RH) side 
gears have identical pitch diameters, teeth and module 
but shaft lengths are different. LH side gear shaft was 
shorter. RH side gear shaft was used as an output shaft 
of the engine and extended to out of the housing. The 
gears are shown in Fig.9. To keep less crankcase vol-
ume inside the housing, shafts were integrated to the 
gears as a unique component and so assembly con-
straints were reduced.  
 
A keyway was settled onto the RH side gear shaft to 
set a shrink fitted square key for providing correlated 
rotational motion of engine output shaft and flywheel 
and pull start pulley. Also onto laterial axis of the RH 
side gear shaft, a thread was settled to insert a set 
screw to prevent longitudinal motion of flywheel over 
the shaft. 
 
Cemented steel was used as a material and both gears 
were heat treated. 

Table 2 Design properties of gears. 
 

Number of teeth 48 

Module 1.5 

Pitch circle (mm) 77.67 

Pressure angle 20° 

Gear thickness (mm) 10 

Shaft diameter (mm) 15 

 

  

Figure 9: LH side gear (left) and RH gear 
 
2.5. Housing & Cover 

Rhombic drive mechanism was surrounded by housing 
and cover to provide required crankcase volume for 
pressurizing air-fuel mixture during the inlet phase. 
Assembly of housing and cover is given in Fig. 10. The 
assembly was analyzed separately from the 
mechanism to obtain the analysis results with simplified 
meshing in a shorter time. 
 

 
Figure 10: Assembly of housing and cover 

 

3. Finite Element Model 
 

Critical components were assembled according to 

thermodynamic and kinematic analyses and simplified for 

finite element model (FEM). 4 MPa pressure was applied 

to the piston head according to thermodynamic analysis 

as shown in Fig.11. For all components deformable 3D 

part properties were used. Static, general was assigned 

for initial conditions and bottom of the housing was 

selected as an anchored beam surface. 18 tie constraints 

were created between the interacted components. For 

each component solid homogeneous section was 

assigned. 
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Figure 11 Loading and boundary conditions for critical 
and simplified components of the assembly model 

Finite element assembly model of critical components 

was created to analyze its strength and displacement 

behavior in both static condition and inertia relief condition 

which took into account inertia moment of the 

components individually. Due to the endurance limit, 2379 

alloy tool steel was used for connecting rod and rhombic 

links, while 4340 normalized steel was used for the pins 

which were expected to expose the most critical loading. 

4340 normalized nickel-chromium-molybdenum steel is 

known for its toughness and its ability to attain high 

strengths in the heat treated condition. It is good at wear 

and fatigue resistance. On the other hand, housing and 

cover were not critical. With using material reduction 

method, mass of the housing and cover were reduced 

and Al 6061 alloy was assigned. The properties of the 

2379 steel, 4340 steel and 6061 aluminum are given in 

Table 3 and Table 4. The analyses were examined under 

compression and tension stresses with different material 

properties and only most critical results were shared here. 

FEM of the assembly is shown in Fig.12. 

Table 3 Physical and mechanical properties of 2379 
alloy tool steel 

 

Density 7.7x10
3
 kg/m

3
 

Melting point 1421°C 

Thermal expansion 10.4 x 10
-6

 ºC 

Poisson’s ratio 0.27-0.30 

Elastic modulus 190-210 GPa 

Tensile strength, ultimate 965-1030 MPa 

Tensile strength, yield 827-862 MPa 

Compressive strength 862 MPa 

Table 4 Physical and mechanical properties of 4340 
normalized steel and Al 6061  

 

Material 4340 Steel Al 6061 

Density 7.85x10
3
 kg/m

3
 2.7x10

3
 kg/m

3
 

Thermal expansion 1.23 x 10
-5

 K 2.4 x 10
-5

 K 

Poisson’s ratio 0.32 0.33 

Elastic modulus 205 GPa 69 GPa 

Shear module 80 MPa 26 MPa 

Tensile strength 1110 MPa 124.084 MPa 

Yield strength 710 MPa 55.1485 MPa 

 

 

Fig 12 FEM of the assembly 

 

Total number of elements was 1337684 and total number 

of nodes that created at the FEM model was 1860859. 

Different approximate global size was used to fit with the 

component size for each component. Standard element 

used and geometric order was quadratic tetrahedron. On 

the other hand, linear hex geometry with reduced 

integration was used for piston pin, helical gears and their 

shafts which had relatively regular contours. 

 

4. Results and Discussion 
 
According to FEM analysis, maximum stress was 
obtained at the gear pins on the assembly. The 
strength analysis of the assembly is shown in Fig.13.  
 
Compression pressure of the gear pin was 1482 MPa 
at local and obtained as shown in Fig.14. At shear 
section, localized over stress was observed and to 
achieve endurance limit, gear pin geometry was 
changed with stepped one and at gear side, diameter 
was increased from 9 mm to 10 mm. As expected, 
rhombic pins were not so critical and used material 
could carry the loads easily. 
 

 

Figure 13: Strength analysis of the assembly 
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Figure 14: Strength analysis of the gear pin 

 

Figure 15: Strength analysis of the rhombic pin 

 

Due to operational conditions, connecting rods were 
checked w.r.t. both on tensile and compression 
stresses. Also, to reduce mass of the connecting rod, 
aluminum and steel mechanical properties were 
assigned and observed at the model. Tensile stress 
was 262 MPa for steel conditions. For the compression, 
material properties were changed according to steel 
and aluminum. The maximum stress was nearly same 
for both cases and the stress was 399 MPa. The 
analyses showed that changing the materials were not 
affecting the FEM results and that provides freedom for 
the analyser to select suitable material according to the 
results. Tensile and compresssion stresses according 
to material are shown in Fig. 16-18. 

 

 

Figure 16: Tensile stress of the connecting rod for steel 

 

 

Figure 17: Compression stress of the connecting rod for 
steel 

 

 

Figure 18: Compression stress of the connecting rod for 
aluminum 

 

Displacement of the connecting rod under compression 
and tensile stresses were 0.04038 mm and 0.01902 
mm, respectively.  
 
Thickness and geometry of the connecting rod were 
also changed and observed at the analyses. Modified 
connecting rod is shown in Fig. 19. Connecting rod with 
4 mm thickness was exposed to 399.3 MPa 
compression stress, on the other hand, 6 mm modified 
one was exposed to 243.8 MPa compresion stress. 
Due to the endurance limit, modified connection rod 
was used at the design. 

 

Figure 19: Compression stress of connecting rod for the 
4 mm (left) and 6 mm thicknesses  

 
According to inertia relief analysis, compression 
pressure on the pin bearing of rhombic link was 94.7 
MPa and tension stress was 328.7MPa. Results of the 
compression and tension stresses are given in Fig. 20. 
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Displacement was higher in tension than compression 
which was 0.01018 mm and 0.00618 mm, respectively. 
Material was same as the connecting rod which was 
2379 tool steel and so stresses could be easily 
accomplished by the selected material at experimental 
conditions. 

 

 

 

Figure 20: Compression (left) and tensile stresses of 
the rhombic link 

 

According to thermodynamic analysis, intake phase 
pressure on the crankcase volume was taken 0.2 MPa 
and von mises stress distribution on the housing and 
cover assembly was obtained 27 MPa as shown in 
Fig.21. 

 

 

Figure 21: Compression stress of the housing and 
cover assembly 

Conclusion 
 
In this study, a novel mechanism was developed for a 
single cylinder, two-stroke, SI engine with using 
rhombic-drive. Some of the components such as 
cylinder and piston were created according a mass 
production two-stoke engine CMM measurement. On 
the other hand, connecting rod, rhombic links, pins, 
gears, flywheel, housing and cover were designed in 
Solidworks and analysed with inertia relief method for 
the strength in CAE software. Inertia relief method, 
which took into account rigid body acceleration on the 
support points with mass of the components, provided 
time gain when compared with explicit methods. 
Analyses showed that most critical component was 
gear pin and maximum stress was 1482 MPa at 
localized contour. To achieve endurance limit, 
geometry and size were changed at gear side. 
Compression stress was higher than the tensile stress 
of connceting rod with 243.8 MPa but rhombic links had 
a reverse case and tensile stress was higher with 328.7 MPa. 
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Özet 
 
Bu çalışmada, yüksek basınçlı döküm yöntemi ile Al 
alaşımından üretilen ve ağır vasıtalarda kullanılan hava 
kurutucu parçasının döküm prosesi simüle edilmiştir. 
Çalışmada, enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı) döküm 
sürecinde simülasyon ortamında değişken olarak  
kullanılarak optimum enjeksiyon hızı parametresi 
belirlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Yüksek basınçlı döküm, döküm 

simulasyonu 

 
Abstract 
 
In this study, casting process of air dryer part used in 
heavy vehicles and made from Al alloy by high pressure 
casting method is simulated. In this study, optimum 
injection rate parameter was determined by using injection 
rate (second phase rate) as a variable in simulation 
environment during casting process. 
 
 
Keywords: High pressure casting, casting simulation 

 

1. Giriş 
 
Herhangi bir imalat endüstrisinin amacı, daha ekonomik bir 
nihai ürün üretmek için proses adımlarını en aza 
indirmektir. Bu amaç, net şekilli imalat olarak adlandırılır. 
Yüksek basınçlı döküm, alüminyum alaşımlarından yüksek 
boyutsal hassasiyete sahip ve net şekilli döküm bileşenleri 
üretmek için en yaygın yöntemdir. Doehler, 1915 yılında 
alüminyum alaşımları kullanarak basınçlı döküm ürünleri 
ürettiğinde, yüksek basınçlı döküm yöntemi ortaya çıkmış 
ve günümüze kadar imalat endüstrisi geliştikçe talepler 
giderek artmıştır.  
 
Yüksek basınçlı döküm yönteminde alüminyum, çinko ve 
magnezyum esaslı olmak üzere yaygın olarak kullanılan 3 
farklı alaşım ailesi vardır [1-3]. Yüksek basınçlı döküm 
yönteminde, özellikle otomotiv sektöründe çoğunlukla 
alüminyum esaslı alaşımlar tercih edilmektedir. Alüminyum 
alaşımlarının en karakteristik özelliği hafif olmasıdır. Ayrıca, 
düşük yoğunluk, yüksek termal ve elektrik iletkenliği, düşük 
genleşme katsayısı ve yüksek korozyon direncine sahip 
olan alüminyum alaşımları, genellikle ince cidarlı ve 
karmaşık geometriye sahip parçaların yüksek basınçlı 
döküm yöntemiyle üretiminde yaygın olarak 
kullanılmaktadır [4]. 
 
Yüksek basınçlı dökümde, kalıp tasarımı döküm süreci 
parametreleri döküm kalitesinde belirleyici rol oynamaktadır 
[3]. Özellikle karmaşık geometriye sahip olan döküm 
ürünlerinde kalıp tasarımı ve döküm süreci 

parametrelerinin belirlenmesi üst düzey teknik ve teknolojik 
bilgi gerektirmektedir. Bu zorlayıcı etkenler döküm sürecini 
baştan sona sanal ortamda deneyimleyebilecek döküm 
simülasyon yazılımlarının gerekliliğini ortaya koymuştur. 
 
Bilişim teknolojileri sektöründe gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucu ortaya çıkan döküm simülasyonu yazılımları 
sayesinde, döküm süreçleri simüle edilerek üretim 
öncesinde döküm kalitesi tahmin edilebilmektedir. 
Matematiksel bir yöntem olan döküm simülasyon 
yazılımları, döküm süreci boyunca dolum ve katılaşma 
aşamalarında gerçekleşen olayların öngörülebilmesi adına 
geliştirilmiştir. Başlıca döküm simülasyonu yazılımları 
MagmaSoft, SolidCast, ProCast, Vulcan, Anycast ve Cast 
Designer programlarıdır [5-6]. 
 
Bu çalışmada, döküm simülasyon yazılımı (Magmasoft) 
kullanılarak yüksek basınçlı döküm sürecine en çok etki 
eden parametrelerden olan enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı) 
ağır vasıtalarda kullanılan hava kurutucu parçasının döküm 
sürecinde simülasyon ortamında parametrik olarak ele 
alınmış olup optimum enjeksiyon hızı parametresi 
belirlenmiştir. 
 

2. Deneysel Çalışmalar 
 
Bu çalışmada döküm malzemesi olarak en yaygın yüksek 
basınçlı döküm alaşımlarından olan AlSi12(Fe) alüminyum 
alaşımı kullanılmıştır. Çizelge 1’de bu çalışmada kullanılan 
AlSi12(Fe) malzemesinin kimyasal bileşimi verilmiştir. 
 
 

Çizelge 1 AlSi12(Fe) alaşımının kimyasal bileşimi 
 

 Si Fe Cu Mn Mg Zn 

AlSi12(Fe) 12.47 0.54 0.07 0.24 0.06 0.14 

 
Çalışmalar, ağır vasıtalarda kullanılan hava kurutucu 
parçası üzerinden yürütülmüştür. İlk olarak, Şekil 1’de 
görülen söz konusu ürünün orijinal ölçülerinde CAD 
yazılımı aracılığıyla uygun yolluk ve hava cebi sistemleri ile 
birlikte modellenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 

 
 

Şekil 1. Hava kurutucu parçasının katı modeli 
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Döküm simülasyonu sırayla; ürün ve kalıbın katı modelinin 
simülasyon yazılımına aktarılması, modellerin örgü ağı 
(mesh) ile örülmesi, malzeme özelliklerinin tanımlanması, 
döküm süreci parametrelerinin tanımlanması, 
simülasyonun gerçekleştirilmesi ve sonuçların 
değerlendirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Simülasyon 
çalışmaları, Magmasoft yazılımının tüm kombinasyonları 
tek seferde uygulama yeteneğine sahip olduğu ve görsel 
sonuçların yanı sıra sayısal sonuçlarında elde edilebildiği 
optimizasyon özelliği ile gerçekleştirilmiştir. 
 
Optimum enjeksiyon hızı parametresinin belirlenmesi için 
enjeksiyon hızı parametresi dışındaki diğer tüm döküm 
parametreleri sabit tutulmak kaydıyla simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de ekran görüntüsü verilen 
pencereden 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, 5 m/s ve 6 m/s 
olmak üzere toplamda 6 farklı enjeksiyon hızı değişkeni 
seçilmiş ve simülasyon çalışmaları 6 farklı değişkeni de 
kullanarak yürütülmüştür.  
 

 
 

Şekil 2. Optimizasyon penceresi 
 

3. Bulgular ve Tartışma 
 

Toplamda 6 farklı değişkenle yürütülen yüksek basınçlı 
döküm simülasyon çalışmaları sonuçları üzerinde 
gerçekleştirilen tartışmalar neticesinde optimum enjeksiyon 
hızı parametresi belirlenmiştir. 
 
Bu çalışmada kullanılan Magmasoft döküm simülasyonu 
yazılımında herhangi bir projenin kurulumundan 
simülasyonun başlatılmasına kadar olan aşamalarında 
yürütülen çalışmalar deneysel çalışmalar bölümünde 
ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu bölümde ise yürütülen 
simülasyon çalışmaları sonuçları irdelenerek tartışmaya 
açılmıştır. 
 
Optimizasyon çalışmaları kapsamında, Şekil 2’de verilen 
optimizasyon penceresinden görüldüğü üzere 6 farklı 
enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı) parametresi kullanılarak 
simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan 6 
farklı tasarımda, özellikle gaz gözenekliliği sonuçları göz 
önünde bulundurularak incelenen hem sayısal hem de 
görsel sonuçlar neticesinde optimum enjeksiyon hızı 
parametresine karar verilmiştir.  
 
6 farklı enjeksiyon hızı değişkeni içerisinden elde edilecek 
optimum parametreden beklenen en önemli özellikler 
asgari türbülans ile düzgün bir akış sağlayarak parça 
içerisinde asgari gaz gözenekliliğinin elde edilmesi ve 
yolluk girişinde sıvı metalin ulaştığı azami hızın kalıp 
aşınmasına neden olmaması olarak sıralanabilir. 
Enjeksiyon hızı parametresi optimizasyonunda önem arz 
eden bu özelliklerin incelenebilmesi için simülasyon 
yazılımında Çizelge 2’de verilen hedefler seçilmiştir. Bu 
bağlamda, dolum esnasında parçada oluşan azami hava 
basıncının azaltılması (reduce air pressure), yolluk 
girişindeki azami sıvı metal hızının azaltılması (reduce 
velocity in gate), kalıp aşınmasının  azaltılması (reduce 
mold erosion) ve dolum esnasında parçanın ortalama 
sıcaklığının artırılması (increase temperature) 
hedeflenmiştir. 
 
 
 

Çizelge 2 Hedef seçimi penceresi 

 
 
Şekil 3’te, 1 m/s, 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, 5 m/s ve 6 m/s olmak 
üzere 6 farklı enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı) değişkeninden 
oluşan 6 farklı kombinasyon bir arada verilmiştir. 
Magmasoft optimizasyon grafiğinde, seçilen hedeflerden 
hangisi grafiğin en sağında yer alırsa grafik renklenmeleri o 
hedefe göre oluşmaktadır, bu bağlamda Şekil 3’te görülen 
renkler, grafiğin en sağında yer alan dolum esnasında 
parçada oluşan azami hava basıncının azaltılması (reduce 
air pressure) hedefini temsil etmektedir. 
 

 
 

Şekil 3. Enjeksiyon hızının dolum esnasında parçada 
oluşan azami hava basıncının azaltılması (reduce air 

pressure) hedefine göre optimizasyon grafiği 
 
Optimum enjeksiyon hızının belirlenmesi çalışmaları 
kapsamında incelenen ilk sonuçlar kalıp aşınması (mold 
erosion) sonuçlarıdır. Şekil 4’te verilen grafikte, grafiğin en 
sağına kalıp aşınmasının azaltılması (reduce mold erosion) 
hedefi yerleştirilerek renk skalasının kalıp aşınmasına göre 
oluşması sağlanmıştır. 
 

 
 

Şekil 4. Enjeksiyon hızının kalıp aşınmasının azaltılması 
(reduce mold erosion) hedefine göre optimizasyon grafiği 

 
Şekil 5’te kalıp aşınması hedefine ait üst imlecin hareket 
ettirilmesiyle kalıp aşınmasının sıfır değerine yakın 
sonuçların dışındaki sonuçların elenmesiyle, yolluk 
girişindeki azami sıvı metal hızı (max. velocity in gate) 
sonuçlarından da yaklaşık 60 m/s üzerinde olan değerler 
elenmiştir. Bu tespitle bağlantılı olarak, yolluk girişindeki 
azami sıvı metal hızının yaklaşık 60 m/s değeri üzerine 
çıktığı sonuçların 5 m/s ve 6 m/s enjeksiyon hızı 
değişkenlerine ait olduğu gözlenmiştir. Kalıp aşınması 
sonucu üzerinden gerçekleştirilen tespitler neticesinde, 5 
m/s ve 6 m/s olan enjeksiyon hızı değişkenlerinin kalıp 
aşınmalarına sebep olmasından dolayı optimizasyon dışı 
kaldığı görülmektedir. Yolluk giriş hızının 60 m/s değeri 
altında olan kombinasyonlarda kalıp aşınmasının en düşük 
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seviyelerde gerçekleştiği tespitini, Bonollo ve ark. (2015) ve 
Chen ve Jahedi (1999) gerçekleştirdikleri çalışmalarında 
vurgulamışlarıdır [7-8]. 
 

 
 

Şekil 5. Kalıp aşınmasının azaltılması (reduce mold 
erosion) hedefinin değerlendirilmesi 

 
Gelinen noktada ilk olarak, kalıp aşınmasının azaltılması 
(reduce mold erosion) hedefinin üst imleci sıfır değerine 
yaklaştırılarak kalıp aşınması asgari düzeye indirilmiştir. 
Daha sonra, bir diğer hedef olan dolum esnasında 
parçanın ortalama sıcaklığının artırılması (increase 
temperature) hedefi değerlendirilmiştir. Dolum esnasında 
sıvı metalin, herhangi bir soğuk birleşmeye sebebiyet 
vermeyeceği asgari bir sıcaklığa sahip olması 
gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, optimizasyon grafiğinde 
dolum esnasında parçanın ortalama sıcaklığının ne kadar 
artırılması gerektiğine karar verilmelidir. Fakat, 
optimizasyon grafiği bu soruya tek başına cevap 
verememektedir, bu yüzden dolum esnasında parçanın 
ortalama sıcaklığının artırılması (increase temperature) 
hedefinin alt imlecinin hangi sıcaklığa kadar hareket 
ettirileceğine görsel sıcaklık sonuçları incelenerek karar 
verilmiştir. 
 
Şekil 6’da verilen sıcaklık (temperature) sonuçlarında, 
döküm sıcaklığına enjeksiyon hızının etkileri 
gözlemlenmektedir. 625 °C döküm sıcaklığında 
gerçekleştirilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Şekil 6’da 
görülen sıcaklık sonuçlarında, dolumun yaklaşık %78 
oranında gerçekleştiği anda 1 m/s ikinci faz hızına sahip 
olan kombinasyonun dışındaki kombinasyonlarda dolumun 
sonuna kadar sıvı metal sıcaklığı kritik sıcaklıkların 
üzerinde seyretmiştir. Görsel sıcaklık sonuçları üzerinde 
gerçekleştirilen yorumlamalar neticesinde, Şekil 7’de dolum 
esnasında parçanın ortalama sıcaklığının artırılması 
(increase temperature) hedefinin alt imleci 1 m/s ikinci faz 
hızı kombinasyonunu optimizasyon dışında bırakacak 
seviyeye kadar yukarı doğru hareket ettirilmiştir. 
 

 
 
Şekil 6. a) 1 m/s enjeksiyon hızı, b) 2 m/s enjeksiyon hızı, 

c) 3 m/s enjeksiyon hızı, d) 4 m/s enjeksiyon hızı 
 

 
 

Şekil 7. Dolum esnasında parçanın ortalama sıcaklığının 
artırılması (increase temperature) hedefinin 

değerlendirilmesi 
 
Kalıp aşınmasının azaltılması (reduce mold erosion) hedefi 
ve dolum esnasında parçanın ortalama sıcaklığının 
artırılması (increase temperature) hedefinin 
değerlendirilmelerinden sonra bir başka hedef olan dolum 
esnasında parçada oluşan anlık hava basıncı (actual air 
pressure) hedefi ele alınmıştır. 
 
Şekil 8’de dolum esnasında parçada oluşan anlık hava 
basıncı (actual air pressure) hedefine ait üst imlecin 
hareket ettirilmesiyle anlık hava basıncının diğer 
değişkenlere göre nispeten yüksek olduğu sonuçlar 
elenmiştir. Sonuç olarak, kalıp aşınmasının azaltılması 
(reduce mold erosion), dolum esnasında parçanın ortalama 
sıcaklığının artırılması (increase temperature) ve dolum 
esnasında parçada oluşan anlık hava basıncı (actual air 
pressure) hedeflerinden elde edilen sonuçlarda 
gerçekleştirilen elemeler neticesinde, optimum enjeksiyon 
hızının 2 m/s olduğu tespit edilmiştir.  
 

 
 

Şekil 8. Optimum enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı) grafiği 
 
Şekil 9’da, yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen 
optimum enjeksiyon hızı parametrelerinin dolum esnasında 
parçada oluşan anlık hava basıncı (actual air pressure) 
görsel sonuçları görülmektedir. Görsel sonuçlar, Şekil 8’de 
dolum esnasında parçada oluşan azami hava basıncının 
azaltılması (reduce air pressure) hedefinde görülen sayısal 
sonuçlarla da paralellik göstermektedir. Elde edilen veriler 
ışığında, incelenen sonuçlardan, dolum esnasında parçada 
oluşan anlık hava basıncı (actual air pressure) sonucu 
değerlendirildiğinde, görsel sonuçlarda parça içerisinde 
oluşan hava basıncının kapladığı hacmin en az olduğu, bir 
başka deyişle gaz gözenekliliğinin en az görüleceği 
enjeksiyon hızı parametresinin 2 m/s olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Şekil 9. a) 2 m/s enjeksiyon hızı, b) 3 m/s enjeksiyon hızı, 

c) 4 m/s enjeksiyon hızı 
 
Çalışmanın yöntemi ve elde edilen bulgular aynı konuyu 
hedef alan benzer çalışmalar ile karşılaştırılmıştır. Buna 
göre, Tsoukalas V. D. (2003) yüksek basınçlı dökümde 
birinci faz hızı, enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı), ikinci faz 
vuruş noktası, dolum süresi ve enjeksiyon basıncı 
parametrelerinin gaz ve çekinti gözenekliliği oluşumuna 
etkilerini araştırmıştır. Yürütülen çalışmalarda, 0.5 m/s, 2.5 
m/s ve 4.5 m/s olmak üzere 3 farklı enjeksyon hızı (ikinci 
faz hızı) parametresi belirlenmiştir. Gerçekleştirilen deney 
tasarımı ile 27 kombinasyonda yürütülen döküm 
denemeleri neticesinde enjeksiyon hızının 0.5 m/s olduğu 
kombinasyonda %1.58 ile en düşük gaz ve çekinti 
gözenekliliğinin oluştuğu tespit edilmiştir [9]. Bu sonuç, 
çalışmada elde edilen, enjeksiyon hızının düşmesiyle gaz 
gözenekliliğinin azalması sonucunu doğrulamakla birlikte 
0.5 m/s gibi oldukça düşük bir enjeksiyon hızının 
kullanılması için soğuk birleşmeler yaşanmaması adına çok 
daha yüksek döküm sıcaklıkları gerektiği yorumu 
yapılmıştır.  
 
Bir başka çalışmada, Verran G. O. ve ark. (2006) 305 
alüminyum alaşımının yüksek basınçlı dökümünde birinci 
ve ikinci faz hızlarının ve enjeksiyon sistem basıncının 
döküm parça kalitesi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. 
Yürütülen çalışmalarda 0.14 m/s, 0.27 m/s ve 0.29 m/s 
olmak üzere 3 farklı birinci faz hızı, 1.95 m/s ve 2.5 m/s 
olmak üzere 2 farklı ikinci faz hızı ve 150 bar, 225 bar ve 
300 bar olmak üzere 3 farklı enjeksiyon basıncı olmak 
üzere 18 farklı kombinasyonun denemesi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, 300 
bar enjeksiyon sistem basıncı, 0.14 m/s birinci faz hızı ve 
1.95 m/s ikinci faz hızı kombinasyonunun, gerçekleştirilen 
yoğunluk ölçümü ve toplam gözeneklilik alanı ölçümleri ile 
en düşük gözenekliliğini sağladığı ifade edilmiş ve aynı 
parametreleri ile Magmasoft simülasyon yazılımı 
kullanılarak simülasyon çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. 
Deneysel çalışmaların ve simülasyon analizlerinin 
sonuçlarının karşılaştırılması neticesinde simülasyon 
yazılımının iyi bir yakınsama yaptığı belirtilmiştir [10]. Bu 
çalışmanın da konusu olan enjeksiyon hızında, 1.95 m/s 
hızın en düşük gözenekliliği sağlaması ile iki çalışmanın 
benzer sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 
 
Enjeksiyon hızı parametresini konu alan diğer çalışmalarda 
ise, Jin C. K. ve Kang C. G. (2011), Serçe O. (2015) ve 
Adamane A. R. ve ark. (2015) gerçekleştirdikleri 
çalışmalarda, asgari gaz gözenekliliğinin elde edildiği 
enjeksiyon hızlarını 2.5 m/s, 2 m/s ve 1.7-3.4 m/s arası 
olarak ifade etmişlerdir [11-13]. 
 

4. Sonuç ve Öneriler 
 

Özellikle gaz gözenekliliğinde belirleyici olan dolum 
esnasında parçada oluşan anlık hava basıncı (actual air 
pressure) sonucu başta olmak üzere, yolluk girişindeki 
azami sıvı metal hızının (rvelocity in gate), kalıp 

aşınmasının (mold erosion) ve dolum esnasında parçanın 
ortalama sıcaklığı (temperature) sonuçlarında 
gerçekleştirilen incelemeler neticesinde optimum 
enjeksiyon hızının (ikinci faz hızı) 2 m/s olduğu tespit 
edilmiştir.  
 
Yapılan değerlendirmelerde, yüksek basınçlı döküm 
sürecinde döküm sıcaklığı parametresinin enjeksiyon hızı 
ile bağlantılı olduğu tek başına bir parametreyi ele almanın 
eksik yorumlamalara sebep olabileceği görülmüştür. Bu 
bağlamda, benzer konuda yapılacak çalışmalarda, 
enjeksiyon hızı (ikinci faz hızı) ile birlikte döküm sıcaklığı, 
birinci faz hızı ve ikinci faz vuruş noktası parametrelerinin 
bir bütün halinde ele alınmasının gerçek koşullara daha 
yakın sonuçlar vereceği düşünülmüştür.  
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Abstract 

The most promising method to improve the electronic 
properties of graphene is chemical doping with 
heteroatoms. In this study, effect of different precursors 
on the synthesis of boron doped graphene nanosheets 
was investigated. Boron doped graphene nanosheets 
were synthesized by hydrothermal method using boric 
acid (H3BO3) as a boron source and different graphene 

precursors as graphene oxide (GO) and reduced 
graphene oxide (rGO). The synthesized samples were 
characterized by x-ray diffraction (XRD), scanning 
electron microscopy (SEM), raman spectroscopy and 
UV-vis spectroscopy techniques. The results show that 
the use of different precursors leads to the important 
structural differences and boron contents in the 
samples. 

Keywords: boron doped graphene, hydrothermal 
synthesis 

1. Introduction

Graphene, atomically thin layer of  carbon  atoms 
bonded into a honeycomb two-dimensional lattice, is a 
most popular carbon nanomaterial due to its superior 

nanotechnology, with graphene now being considered 
to replace other materials used in many existing 
applications [3-5]. The improvement properties of 
graphene by chemical doping with various elements 
such as boron (B), nitrogen (N), sulphur (S), 
phosphorus (P) etc.has been widelystudied and 
investigated [6-8]. Doping of graphene with B has 

2. Experimental

2.1. Preparation of GO 

GO was synthesized by an improved method, which 
has been reported by Marcano et al. [13]. According to 
this method, KMnO4 (18.0 g) was slowly added to a 9:1 

mixture of concentrated H2SO4/H3PO4 (360:40 mL) and 

graphite flakes (3.0 g). Then the reaction mixture was 
heated to 50 °C and stirred at 300 rpm for 12 h. The 
reaction mixture was cooled down to room temperature 
normally and poured onto ice (400 mL) at which time 
H2O2 (3 mL) was added drop wise to the mixture. After 

this step, the mixture was filtered and washed. The 
initial washing step was performed with 30% HCl 
solution was repeated as  necessary until the 
supernatant becomes transparent. Then the washing 
process was continued with DI water and ethanol until 
achieving the neutral pH value. All washing process 
was performed by centrifugation at 6000 rpm for 30 
minutes. Upon completing the final washing step, the 
supernatant was removed and the remaining slurry was 
dried under vacuum for overnight. 

physical, mechanical, and chemical properties [1, 2].  
These superior properties lead to graphene making a 2.2. Preparation of rGO 
significant impact on the field of materials science and  

The dried GO was thermally treated at 900 °C at a 
heating rate of 3 °C min

−1 
for 4 h under Ar atmosphere

and allowed to cool untill the room temperature. After 
the  heat  treatment  GO  was  completely  transformed 
into rGO. 

2.3. Preparation of B doped rGO 
significant effects on electronic structure and properties 
of  graphene  [9].  As  B  atom  is  introduced  in  the -1

graphene structure, it creates a defect (p-type, electron 50 ml GO (2 mg ml ) aqueous solution was sonicated 

acceptors) and changes the electron density of the 
graphene [9]. In addition, the B doping into graphene 
based materials provides highly porous graphene 
nanostructures, ionic diffusion, fast charge-discharge 
process in supercapacitors and battery applications 
[10-12]. 

In this study, effect of different precursors on the 
synthesis of boron doped graphene nanosheets was 
investigated. Boron doped graphene nanosheets were 
synthesized by hydrothermal method using boric acid 
(H3BO3) as a boron source and different graphene 

precursors as graphene oxide (GO) and reduced 
graphene oxide (rGO). 

for 20 min. Then, 3 g of H3BO3 was added to solution 
and stirred for 60 min to obtain homogeneous mixture. 
The mixture was sealed in a 50 mL PTFE lined 
autoclave. The autoclave was put in an oven at 160°C 
for different reaction times as 12, 24 and 48 h. After 
that, the product was filtered and washed with D.I water 
and ethanol several times and dried in a vacuum oven 
at 80 °C for overnight. The same steps were repeated 
that rGO was used as the precursor for the preparation 
of B doped rGO.B doped samples with different 
precursors are expressed as B-H-GO and B-H-rGO in 
this paper. 

The synthesized samples were characterized byx-ray 
diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), 
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raman spectroscopy and UV-vis spectroscopy 
techniques. 

3. Results and discussions

The XRD spectra of GO, rGO, B-H-GO and B-H-rGO 
have been given in Fig. 1(a,b). The typical diffraction 
peak can be seen for GO at 10.530°, which indicated 
that the graphite was fully oxidized into GO [14]. After 
oxygen containing functional groups were eliminated 
during the thermal reduction, a broader peak can be 
seen for rGO at 26.173° In Fig 1. (b), B-H-GO and B-H- 
rGO  have  broad  and  low  intensity  peak  around  2θ 
=25.002° and 2θ =25.417°, respectively. The shift in 2θ 
values (compared to 2θ =26.173°)reveals boron doping 
into graphene structure [15]. According to this data,the 
B-H-rGO sample using the rGO precursor contains 
more boron atoms in the structure than the B-H-GO 
sample. 

Fig. 1) XRD spectra of (a) GO and rGO, (b)B-H-GO and 
B-H-rGO. 

Fig. 2 shows the Raman spectra of B-H-GO and B-H- 
rGO. The spectra of B-H-GO are characterized by 

intense   1368   cm
-1    

(D-band)   and   1610   cm
-1    

(G- 
band)peaks. Theraman peaks in B-H-rGO appeared at 
1345 cm

-1 
(D-band) and 1567 cm

-1 
(G-band).The

increase in the intensity of the D band in relation to that 

of the G band indicates increase in the amount of the 
defects in graphene structure [16].According to these 
results, different amounts of boron were introduced into 
the sample structure [17]. 

Fig. 2) Raman spectra of B-H-GO and B-H-rGO. 

Fig. 3(a) shows a SEM image of the B-H-GO consists 
of tightly clumped graphene layers. Fig. 3(b) 
showsimages of B-H-rGO, which higher surface area 
and more opened structure than B-H-GO sample. 

Fig. 3) SEM images of (a) B-H-GO and (b) B-H-rGO. 
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Fig. 4 shows UV-vis spectra for B-H-GO and B-H-
rGO samples. In the B-H-GO UV-vis spectrum (Fig. 
4(a)) a maximum absorption peak arises at a 
wavelength of 215.17 nm. In the B-H-rGO UV-vis 
spectrum(Fig. 4(b))a maximum  absorption peak 
shifts at  a  wavelength  of 228.55 nm, indicating 

restoration of sp
2 

domains. The optical band gap of
synthesized samples calculated from Tauc plots  [18] 
by utilized from UV-vis spectra datasconsidering an 
indirect band gap for rGO.The band gap of the 
samples was found to be 3.54 eV and 3.80 eV for B-
H-GO and B-H-rGO, respectively. 

Fig. 4) UV-Vis absorption spectra for (a) B-H-GO and 
(b) B-H-rGO. 

4. Conclusions

Boron doped graphene nanosheets were 

synthesized by hydrothermal method using boric 

acid (H3BO3) as a boron source and different 
graphene precursors as graphene oxide (GO) 
and reduced graphene oxide (rGO). Boron doped 
graphene structures are confirmed by XRD, 
raman spectroscopy and UV-vis spectroscopy 
techniques. The results show that the use of 
different precursors leads to the important 
structural differences and boron contents in the 
samples. Also, a method for controlling band gap 
in rGO by using different precursors and boron 
doping was revealed. 
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Abstract 

Light passenger car brake discs are subjected to cyclic 
thermal, mechanical and corrosive effects. In general, 
cost-effective cast iron materials are preferred in brake 
disc systems.  Cast iron brake discs have a limited 
lifetime and are replaced periodically during the 
maintenance process. With the increase of Battery 
Electric Vehicles (BEV), on which the recovered brake 
energy extends the milage, the friction braking will be 
used less than today [1]. This will lead to red rust 
(corrosion products) creation on discs surface 
penalizing with performance loss and unaesthetic 
appearance. Therefore, in the automotive sector, in line 
with increasing competition and user demands, there is 
an interest in new coated brake discs with corrosion 
free properties, a longer service life and high brake 
performance. 
Thermal spray coating technology is a family of 
effective and versatile coating methods, that can be 
coated on all types of substrates with a wide variety of 
coating materials (metallic, ceramic, composite). Wear 
and corrosion resistant thermal spray coatings are the 
key to increasing the service life and braking 
performance of cast iron discs.  In this study, the brake 
discs (GG20) are coated with 250 µm thick alumina- 
titania based ceramic material by thermal spray 
method. The ceramic coated discs were installed on the 
test vehicle and disc thickness was measured 
periodically according to wear test plan throughout 
20.000 km. The test results show that the ceramic 
coating provides 18 times more wear resistance 
compared to uncoated disc. In addition, coated discs 
exhibited superior performance (720 hr.) in salt spray 
corrosion tests. As a result of the investigations carried 
out on discs, it is understood that ceramic coatings can 
be used effectively in automotive brake systems. 

Keywords: Thermal spray, ceramic coating, wear, 
brake disc, electric vehicle  

1.Introduction

The basic principle of the braking system is to convert 
the kinetic energy of the vehicle into thermal energy. To 
stop the vehicle, friction is created between two 
mechanical components (disc-pad), giving rise to heat 
generated between those two components and 
reduction in kinetic energy of vehicle which decreases 
vehicle velocity [2, 3]. Due to the increase in friction 
temperatures in the brake discs, high melting point 
materials are preferred. The brake discs must resist the 
atmospheric conditions and have the appropriate 
thermal properties. Cast iron materials have both    

technical and economic use potentials for brake discs. 
Grey cast iron (GG15-25) brake discs and pads 
couples are one of the critical safety components in 
cars.  High friction forces are formed from the moment 
the disc comes into contact with the brake. In variable 
road conditions, friction forces turn into heat in a short 
time. Therefore, the disc is exposed to both high 
mechanical stresses and thermal loads. Wet corrosion 
is also generated depending on the atmospheric 
conditions on the disc. Factors such as rain, snow, salt 
and other road sprays can result in corrosion on disc 
surfaces. That means, exposed parts, such as brake 
discs can quickly become rusty - not a good look when 
you want to show off your shiny alloy wheels. 

In severe driving conditions, braking may cause the 
temperature on the disc-pad interface to rise up to 1000 
°C. At such a temperature, polymeric compounds of 
pad are disrupted, coefficient of friction (CoF) 
decreases between pad and disc, and the rate of 
counter wear increases exponentially [4,5,6]. In the new 
generation of brake system designs (regenerative 
brake systems), the interest in coated discs has 
increased to improve the brake disk service life and 
braking performance. Thermal spray coating methods 
are an effective surface engineering solution to improve 
the performance of brake discs [7]. Coated with high 
velocity oxy fuel (HVOF) spray method cermet (metal-
carbide) based brake discs are a high-cost application 
in luxury vehicles. Alumina - Titania based ceramics 
can be used for coating machinery components where 
very dense and smooth deposits with high friction 
resistance are required under corrosive media. In this 
study, Alumina-Titania based coatings were deposited 
on the gray cast iron brake discs by plasma spray 
process, and the brake tests and corrosion test results 
were examined. 

2.Experimental procedures

Grey cast iron (GG20/ EN-GJL-200) brake discs have 
been used in this experimental project.  The discs were 
sandblasted and cleaned from any oxide and grease 
with acetone. Grit blasting was carried out with a highly 
efficient sand blaster with alumina grit size of 10-20 
mesh, a sand blaster with a 10 mm nozzle, operating at 
a blasting pressure of >0.5 MPa. The distance between 
the substrate and nozzle was 120 mm at a 90° angle. 
The grit blasting is used prior to depositing the coating 
in order to improve adhesion. Two layered coating was 
produced onto disc using atmospheric plasma spray 
system F4MB equipment by PLC control. NiCr based 
bond layer in thickness range 30-50 µm was coated on 
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grit blasted surface through atmospheric plasma spray 
(APS) process and then Al2O3-x(TiO2) based ceramic 
top layer in thickness 340±25 µm was deposited. Spray 
deposition parameters are presented at Table 1. 

Table 1. Defined spray parameters for coatings 

Process APS 

Spray Gun F4 

Current, Ampere 550-600 

Plasma Gases Ar, H2 

Spray Dist. mm 90-120 

Feed Rate gr/min. 25-40 

Microstructural characterization was carried out with 
scanning electron microscopy (SEM). Vickers 
microhardness (HV0,3) tests were performed on 
polished surfaces of the Al2O3 - TiO2 coatings with a 
300gr normal load and a dwell time of 15 s.  

The total thickness change and disc thickness variation 
(DTV) on the disc was monitored over 20,000km.  In 
order to determine the resistance of the coated disc to 

atmospheric conditions, salt spray test (ISO 9227) was 

performed and then the disc was visually examined. 

3.Results and Discussions

By optimizing the spray parameters, the coating quality 
can be changed. Technically, optimum spray distance 
is important to ensure good adherence of coating 
bonding. Too short spraying distance will produce lower 
adherence due to overheating and resulting internal 
stress inside the coating. In contrast, too long spraying 
distance will decrease the adherence bonding due to 
cooling and deceleration of the particles flying in the 
plasma jet. The plasma sprayed ceramic based layer 
on the brake discs (disc thickness: 26.5mm) are 
presented in the Fig.1. The coating surface has a dark 
gray color.  After coating deposition, the coated surface 
is machined, and the surface roughness is measured 
3.5 µm. 

Figure 1. Ceramic coated brake disc 

When the microstructure of the top surface (Fig 2a) is 
examined by scanning electron microscope (SEM), two 
different colored structures are seen. In the EDX 
analysis (Fig. 2c), it was found that the light-colored 
structure included Ti, O dark structure and Al, and O 
elements. It can be seen that the splats on the surface 
of the coating is well formed. SEM Micrographs of the 
cross sections of coatings sprayed by conventional 
APS process showed a distinct lamellar structure in 
different gray scales (Fig. 2b). This is an indication that 

a good adhesion is achieved when the coating-
substrate interface is homogeneous.  The average 
micro hardness of the coating is 900±15 HV0.3 and the 
gray cast iron is 240±15 HV0,3. Obtained micro 
hardness values are in good agreement with literature 
(APS: 750 -1050 HV0.3) and confirm the state-of-the-art 
quality of the coatings. 

(a) top surface 

(b) cross section 

(c) EDX analysis 

Figure 2. SEM images of ceramic coating 

The performance of the brake discs was monitored by 
20,000 km intervals on the vehicle and the thickness 
changes were measured periodically (Fig. 3). The 
results of the wear loss of the coated and uncoated 
discs were compared to the thickness change. 

a.10.000 km b.15.000 km c.20.000km

Figure 3.  Brake test on car for 20.000 km 

Ceramic coating 

Grey cast iron 

         TiO2 

Al2O3 

1  2 

3  4 
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squeezed between brake pads to slow or stop a 
vehicle’s wheels. When a brake disc has areas of 
different thickness, the amount of clamping force that’s 
applied across the rotor’s surface varies. These 
differences in clamping force lead to differentiation in 
torque which may cause brake shuddering, pulsating 
or vibration. DTV generation test is one of the most 
important performance criteria for brake discs.  Table 
2. shows the total thickness change of the rotor in the
service life test.  Measurements made from 4 different 
points do not show a significant change in disc 
thickness. Compared to uncoated disc, ceramic coated 
disc has approximately 20 times longer service life in 
terms of minimum thickness criteria. Ready to use in 
tests, coated and uncoated discs are shown in Fig 4. 

     (a)      (b) 
Figure 4. Ceramic coated (a) and uncoated (b) brake 

discs before service life test 

Table 2. Disc service life test results 

Ceramic 
Coated Disc 
Wear Test 

Check vehicle 
mileage 

Disc thickness change (mm) 

Point-1 Point-2 Point-3 Point-4 

0 km 26,45 26,46 26,46 26,45 

300 km 26,44 26,45 26,45 26,45 

500 km 26,45 26,46 26,45 26,45 

1600 km 26,45 26,46 26,46 26,45 

5000 km 26,45 26,44 26,45 26,45 

7500 km 26,44 26,45 26,45 26,44 

10000 km 26,44 26,45 26,44 26,44 

15000 km 26,425 26,43 26,44 26,43 

20000 km 26,425 26,43 26,43 26,425 

Total change  -0,015 -0,03 -0,03 -0,025 

Along with brake disc service life test, vehicle 
manufacturers carry out tests for DTV generation, run-
out, and vibration-free breaking. Table 3. presents DTV 
and runout generation test results. The measurements 
were done by signified three circles. Also, it is observed 
that, runout values improved according to starting 
condition on braking surface. The values are reported 
in Table 3 with DTV results. 

Another important control parameter regarded with 
customer cycle is vibration occurrence in the on-road 
test. The vibration occurrence was not observed during 
on-road tests both with coated and uncoated disc.  

Table 3. DTV and runout Comparison in ceramic 
coated and uncoated brake disc 

After the road brake performance test, it is seen that 
the pads worn about 3 mm. This wear level is lower 
than the customer usage level. During execution of test, 
standard low metallic friction compound has been used. 
The pad surface is deformed and binding elements are 
burnt because of the undissipated heat between pads 
and rotor. (Fig 5).  

Figure 5. Brake DTV testing measurement on coated 
disc and pad surface after test 

In this case, the requirement for the development of 
specific pad material for coated discs has emerged.  

Coated discs exhibited superior performance in salt 
spray corrosion tests (Fig 6).  No red corrosion was 
observed on the coating surface after 720 hours. 

Figure 6. Coated disc surface after salt spray corrosion 
test 

4.. Conclusions

Alumina–Titania based ceramic coatings were 
successfully deposited on cast iron discs with an 
intermediate bond coat of Ni20Cr by atmospheric 
plasma spraying and these coatings exhibit desirable 
coating characteristics.  

Ceramic coated DTV (µm) 
Runout 

(µm) 

Right 
0 km 17 21 29 55,5 

20000 km 8 10 19 35 

Left 
0 km 16 20 21 20 

20000 km 8 8 9 20,5 

Uncoated DTV (µm) 
Runout 

(µm) 

Right 
0 km 1,6 3,5 2,93 8,80 

20000 km 21 31 25,7 32 

Left 
0 km 2,9 2 2,8 11 

20000 km 24,3 27 41,5 37,7 
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Results of on-road service life test on coated discs 
show superior performance compared to uncoated 
ones. 

Coated discs exhibited high performance (above 720 
hr.) in salt spray corrosion tests. 

In the investigations, it is understood that ceramic 
coatings can be used effectively in new generation 
automotive brake systems together with an appropriate 
friction material compound. 

To understand the ceramic coating effect on the DTV 
and runout generation further investigations should be 
done.  
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VERIFICATION OF A TURBOMACHINE, AN ELECTRICAL SUBMERSIBLE 

PUMP, DESIGN AND ANALYSIS IN A CASE STUDY 

Abstract 

Water is one of the most vital and critical resources 
for human beings as to obtain a sustainable 
environment and life due to usage in agricultural 
areas, buildings and individual applications etc. With 
the population has increased three times in the 20th 
century compared to 19th century, agricultural 
irrigation, building usage, drink water and the other 
usages of the water, consumption has been 
increased. According to the some resources, the 
global water is involved by oceans in rate of 96.5% 
and the remaining part of it is fresh water. The 
Freshwater is contained in glaciers in the rate of 
69.6%, the other part is groundwater. By scarcity of 
water, the groundwater has become a more 
important resource as to meet the water 
requirements all around the world.  

The Electrical Submersible Pump is used for 
extracting the groundwater to the surface. In the 
paper, as a Case Study, the 6’’ ESP with volumetric 
flow rate value of 90 m3/h is chosen, because of for 
small bore well diameters like 6”, application with 
volumetric flow rate higher than 60 m

3
/h is very

difficult and it is not common. So, this restriction with 
this high flow rate makes design process difficult; 
the most important parameter of the turbomachinery 
part (rotor, stator) is nominal diameter, because the 
rotor diameter effects on the volumetric flow rate, 
directly and significantly. Because of the difficulties, 
the design and final product don’t have too many 
equivalent products; actually, the only one is 
produced, notwithstanding it is commonly used all 
around the world. On the other hand, there are 
some products in the same volumetric flow rate with 
bigger diameter like 7” than the Case Study in the 
Global Sector.  

In 2012, the Europe Regulation “EU/547/2012” was 
published in Official Journal of the European Union. 
The Regulation pays attention water pumps on 
behalf of the “Eco-design Requirements for Water 
Pumps” and the Regulation categorizes the Water 
Pump with a criterion, “Minimum Efficiency Index 
(MEI)”, which is defined according to Pump 
Specifications such as Volumetric Flow Rate (Q, 
m

3
/h), Head (Hm, mwc) and motor revolution per

minute (n, rpm). The ESP in the Regulation is 
comprised in 6 5/8’’ nominal diameter within 9  

multistage ESP, at least and also the motor 
revolution per minute is limited in 2900 rpm.   
This paper focus on design, analysis and hydraulic 

test processes of a turbomachine, the ESP. The 

design processes are revealed via CFturbo
®

(Turbomachinery Design Program by CFturbo
®

GmbH). The studied designs are considered not 

only efficiency (%), head (mWC), required power 

(kW) according to the EU/547/2012 Regulation, but 

also the Production Feasibility. Therefore, the Final  

Design is the optimum one in terms of efficiency, 

energy, feasibility and EU/547/2012 Regulation. The 

Computational Fluid Dynamic (CFD) Analyses are 

run via ANSYS CFX
®
 as to define efficiency (%),

head (mwc), and required power (kW). In 

consequence of the CFD Analyses, a design is 

decided to be produced in the Company as a 

prototype in the name of “Final Design or 

Prototype”. After the production of the Prototype, 

Hydraulic Test is conducted in the Accredited 

Laboratory to verify the design and analysis studies. 

And also, the study includes the calculation of MEI 

of the ESP Prototype, by this way, the paper focus 

on the efficiency (%), the required power (kW), 

Head (mCW) and also MEI. 

Keywords: Turbomachinery Design, Computational 
Fluid Dynamics, Finite Elements Analysis, Energy 
Efficiency, Verification.   

1.. Introduction

With the water scarcity and primary energy 
extinction, the topics of energy and water efficiency 
have become more important point to be 
considered. The water usage of human population 
and agricultural irrigation has significant effect in 
terms of the whole usage.  
According to the Statistics, the freshwater all around 
the world is 3.5 %, approximately. As mentioned 
before, the freshwater is involved by oceans in rate 
of 96.5% and the remaining part of it is fresh water 
and it is contained in glaciers in the rate of 69.6%, 
the other part is groundwater. The only way to use 
the underground water for drinking, irrigation or 
similar applications is using a submersible pump. In 
other words, the submersible pump is used to 
transfer the underground water to the earth. 

In the design and analysis studies carried out on the 
basis of the submersible pump manufacturers all 
around world, it is the heart of the main objective to 
provide efficiency advantage. There are some 
standards determined by various councils on energy 
efficiency. To illustrate, the European Parliament 
and of the Council defined a parameter with regard 
to ecodesign requirements for fresh water pumps 
with the MEI value according to the pump types. 
Providing the MEI value is one of the most important 
points especially for selling to the European 
continent and providing prestige. 
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Among the studies carried out worldwide to provide 
this value range, the turbomachine designs via 
some design programs and Computational Fluid 
Dynamics (CFD) analyses studies have been 
carried out. 

Generally, one of the most challenging points in the 
design of submersible pumps is the well diameter. 
The reason for the aforementioned pump 
characteristics; the desired diameter is higher than 
well diameter. Within the scope of the study, it is 
aimed to obtain optimum design in terms of 
volumetric flow rate (m

3
/h), head height and power

drawn between the pumps designed.  

The Electrical Submersible Pump is a type of 
centrifugal pump, which is constituted radial, axial 
and mixed-flow types rotor and bowl type stator, 
which leads to flow and pressure changing in the all 
part dynamically. The ESP can be multistage and 
each stage of the ESP consists of two basic 
components: a rotating set of impellers (rotor) and a 
stationary diffuser (stator). The fluid enters the rotor 
eye in an axial direction at the relatively low velocity 
value and reaches a higher velocity value through 
the rotor due to the centrifugal force. And then, the 
fluid leaves from the rotor with a kinetic energy 
value that is converted a potential energy value at 
discharge of the stator but with a higher pressure 
value. By this way, the stator redirects the flow into 
the next stage, and the process repeats and rotary 
action is converted to an increase of the fluid 
pressure and volumetric flow rate. The theoretical 
design of the turbomachinery is still empirical due to 
the fact that three-dimensional unsteady flow in 
varying locations is hard to define, and one must 
rely on numerous experimental and statistical rules. 
[1-7] 

Chandra et al focused on the modification in the 
existing design of radial flow impeller in 4” diameter 
well submersible pump. In general, the revision of 
turbomachinery is related to blade angles, 
thicknesses and numbers and in this study; it is 
desired to improve efficiency of the pump by 
changing blade angles and thicknesses. The study 
includes the Ansys Software as to analyze the 
performance of pump and the revised impeller 
design via Pro-e. [8] 

Qi et al focused on an advanced ESP design tool 
was developed by combining a one-dimensional 
theoretical model with the three-dimensional CFD 
analysis for the geothermal applications. They 
designed a mixed-flow multistage centrifugal pump, 
which can produce 80kg/s geothermal fluid (at 
300°C) with high efficiency level. The CFD Analyses 
results of the simulation demonstrate streamlines, 
velocity and pressure distributions and Gas Volume 
Fraction (GVF) within the ESP flow channels. [9]  

In the study, Kayabaşı performed rotor and stator 
design using computer software instead of 
traditional methods. The CFD software for solid 
models created based on these models used. In this 
context, the flow analysis of the designed ESP 
model is carried out. This model has been tested 

with the CFD analysis as to obtain the pump 
characteristic curves obtained from the tests, and 
the results were compared to each other. [10]  

In a study by Korkmaz, the design criteria of a 

submersible pump, determination of parameters and 

test studies are included. In study, Z = 5 blade and a 

single-stage deep well with β2k = 30 blade outlet 

angle of Hm = f (Q), Pe = f (Q) and (g = f (Q) 

characteristic curves intended. The other study by 

Korkmaz is about radial pump impeller design. In 

the study, a systematic approach is presented for 

the design and manufacturing of an impeller with 

radial flow. Issues that need to be considered during 

the design and manufacturing process are revealed. 

[11-12] 

Değer and Ertöz focused on the development a 
design program, VB6.0 based software, called 
VP04.0, which can be used in the design of full 
radial and semi-axial pumps, allowing the 
experimental results to be utilized. The report 
includes the design of the pump with the newly 
developed software; the relationship between the 
angle of the projection, the slope of the profile and 
the change of the center angle with the angle of the 
blade were investigated. [13]  

2. METHOD AND MATERIALS

2.1. Turbomachinery Design via the CFturbo
®
 

The CFturbo
®
 is Turbomachinery Design

Program, was developed by the CFturbo
®
 GmbH.

The program uses the Euler Equations in order to 
obtain the Meridional Contour and rotor-stator 
properties in the Turbomachine structure. According 
to specific speed of the turbomachine, the 
characteristic (radial, axial, mixed-flow) is defined. 
The specific speed depends on Volumetric Flow 
Rate (cfm, m

3
/h etc.), Pressure (Pa, mCW etc.) and

revolution per minute of the motor (rpm). (Equation 
1) The turbomachines are classified in three
categories, two class according to the fluid types 
and also, two types, according to the impeller 
shape, fluid types and energy transmission, 
respectively. (Figure 1) 

𝑛𝑠 = 𝑛
√𝑄

𝐻𝑚

3
2

    (1) 

Figure 1. Classification of the Turbomachines 
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With identify of the turbomachine specification, rotor 
and stator structures are obtained according to the 
known equations and approaches in order to create 
the meridional contour of machine. Depending on 
the geometry properties of the rotor structure, the 
calculations for design point are carried out in 
CFturbo

®
.

For the blades to be placed in the meridional 

contours the velocity triangles of the inlet and outlet 

sections are formed and the acceleration of the flow 

along the blade is calculated. Accordingly, the flow 

and blade angles are formed at the inlet and outlet 

points. Followed by the angle values between these 

two points, it allows the angles of the blade with 

Bezier Curve to be placed along the blade. 

For general condition, c, w and u are called as 
absolute speed, relative velocity and angular 
velocity, respectively.  

𝑢 = 𝑤 𝑟    (2) 

c = u + w       (3) 

These equations are the basic kinematic equations 
of Turbomachinery; cu and cm determines energy 
transmission, flow rate respectively. In the contour 
type of the turbomachine, cu, cm, cax can be specified 
as Figure 2.  

Figure 2. The Absolute and Relative Flows 

The position of these vectors in the 
placement of the blades can be shown as in Figure 
3.  

Figure 3. The Absolute and Relative Flows Vectors 
in a Rotor 

After calculating these values, Euler Equation can 
be obtained which shows the most known and 
momentum changes of the Turbomachinery 
Equation System. This equation is obtained by force 
conservation; it shows the momentum change 
depending on the angular position. 

𝐹𝑢 = �̇� ∆𝑐𝑢       (4) 

𝑀 =  𝐹𝑢 𝑟 = �̇� ∆(𝑐𝑢𝑟)                        (5) 

if this equation is combined with equation 2; the 
Euler Equation can be obtained. (Equation 6) 

𝑃 = 𝑀𝑤 = 𝑚∆(𝑐𝑢 𝑢)    (6) 

The other step of the design process is to obtain the 
inlet and outlet velocity triangles. The Figure 4 
demonstrates angle values between blade and flow.  

Figure 4. The Relationship Between the Blade and 
Flow Angles 

The incidence angle in the turbomachinery rotor 
design part interests blockage of the flow channel 
by blades, 𝜏1  and some specifications in cases.  

𝛽1 = arctan(

𝑄𝑒𝑓𝑓

(𝜋𝑑1𝑏1)𝜏1

𝜋𝑑1𝑛− 𝑢𝑠(1−𝛿𝑟)
𝑟𝑠
𝑟1

)     (7) 

Where d1, b1, z, s1 are diameter of rotor and inlet 
interval, number of blade, suction diameter 
respectively.  

Figure 5. The Parameters of Blades 

𝜏1 =  
𝑡1

𝑡1− 𝜎1
 (8) 

𝑡1 =  
𝜋𝑑1

𝑧
 (9) 

𝜎1 =  
𝑠1

sin (𝛽1𝐵)
 (10) 

𝑄𝑒𝑓𝑓 =  
𝑄

𝜂𝑣𝑜𝑙
 (11) 

In defining the outlet velocity triangle, there is used 

a similar equation. (Figure 6 and Equation 12) 
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Figure 6. Outlet Velocity Triangle 

𝛽2 = arctan(

𝑄𝑒𝑓𝑓

𝜋𝑑2𝑏2
𝜏2

𝜋𝑑2𝑛−(
𝑌

(𝜂ℎ  𝜂𝑇𝜂𝐶
)− 

𝑢1
 2 (1−𝛿𝑟)

(𝜋𝑑2𝑛)

)       (12) 

𝜏2 =  
𝑡2

𝑡2−𝜎2
  (13) 

𝑡2 =  
𝜋𝑑2

𝑧
 (14) 

𝜎2 =  
𝑠2

sin (𝛽2𝐵)
 (15) 

𝑄𝑒𝑓𝑓 =  
𝑄

𝜂𝑣𝑜𝑙
 (16) 

There is a difference between flow angle 2 and 

blade angle 2B, which is known as Deviation Angle 
and calculated via Equation 17.  

𝛿 =  𝛽2𝐵 − 𝛽2   (17) 

𝑑2−𝑑1 2

And the blade number is defined via Pfleiderer 
approach;  

𝑧 =  𝑘𝑧
𝑑2+𝑑1 sin(

𝛽1+ 𝛽2)                       (18)

where kz = 6.5 - 8.0 for compressors, else 5.0 - 6.5. 

According to these systems of equations, designs 
were carried out in Cfturbo

®
 depending on the

customer requirements and the characteristics of 
the wells (diameter and depth). The feasibility 
studies were designed with 9 mCW head per stage, 
2880 rpm with rotor rotation and 90 m

3
/h as

volumetric flow rate.  

Depending on the specified specifications, it can be 
said that the pump rotor characteristic is the mixed - 
flow and the stator is designed as the bowl-diffuser 
according to this rotor structure. In this case study, 
the difficulty of design is only related to the well 
diameter. Due to the diameter limitation, a multitude 
of rotor-stator pair diameters were made at the 
design stage.  

Figure 7 shows the meridional contour generated 

based on the specifications of the ESP, and the 3D 

solid model given into Figure 8, the prototype 

implementation part from CFturbo
®
 to product. In the

design process, 21 rotor and 52 stator were made 

as to compare with each other.  

Figure 7. The Meridional Contour of one of the 
Designed ESP  

Figure 8. 3D Model of 6” 90 m
3
/h ESP

2.2. The CFD Analysis via CFX
® 

In order to investigate the system in terms of 
fluid (water) properties, the CFD method and also 
some experimental studies have been carried out in 
the study. The CFD analyses have been run via 
CFX

®
 18.1 as to examine the designed centrifugal

pump rotor and stator parts with fluid domain.  

As it mentioned before; during the design phase, 21 
rotor and 52 stator designs were made due to the 
difficulties experienced. To illustrate, if we look at 
one of the problems, the flow splits due to the 
diameter constraint can be seen in Figure 9.  

Figure 9. The Flow Streamline in the Meridional 
Contour of 6” 90 m

3
/h ESP

Depending on the scenario, the ideal diameter of 
the design has been changed several times to 
prevent the rupture of the design, to find the desired 
head, required power and efficiency value at high 
level. 

In the study, the CFD studies are carried out for 
firstly rotor design, k-eps, steady state, and then 
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rotor-stator design in SST and steady state analysis 
for each pump design.  In the next stage of the 
study, the final design is decided; transient analysis 
and 3-stage analysis are revealed via CFX

®
. Based

on previous literature surveys, it is observed that the 
center of the 3 stages reflects the characteristics of 
multistage pumps. 

2.3. Experimental Setup 

In our company, there is an Accredited 
Laboratory with hydraulic tests of submersible 
pumps. In addition to hydraulically evaluating, the 
experiments also indicate the power and hydraulic 
efficiency value (%) that is drawn as a required 
power (kW). During the hydraulic testing phase, the 
ESP is tested through the open valve to the closed 
valve. Since the tests are carried out according to 
9906 - Rotodynamic pumps - Grades 1 and 2, in 
which the quality of the test is determined. The open 
valve is closed to the closed valve in the correct test 
interval, the volumetric flow rate range is divided by 
number of 20, the measurement points are 
determined and 6 points are taken for each point as 
to define measurement uncertainty. In addition, due 
to the EU/547/2012 Regulation, measurements in 
partial, full and over load in volumetric flow rates for 
each pump are also important. Based on the 
measurements made and as a result of the 
calculations, it is checked whether the European 
Standard MEI is provided or not.   

Figure 10 illustrates the Hydraulic Testing 
Hydraulic Laboratory during a test of an ESP.  

   Figure 10. The Hydraulic Testing Laboratory 
during a test of an ESP 

3. Results
3.1. The CFturbo and CFX Results

As a result of the design studies, the best rotor-
stator pairs obtained are given in Table 1. As seen 
in the table, comparison of the top 10 ESPs 
designed according to the same design point in 
terms of head, power and efficiency values are 
compared. These parameters are important in terms 
of compliance with the technical specifications, the 
tender conditions as well as the EU/547/2012 
Regulation in force in Europe. Accordingly, it is 

decided by the ESP in the table below which to 
produce the prototype, these three parameters and 
production feasibility. 

In design studies, the maximum nominal 
diameter of the rotor-stator is 140 mm, and the 
minimum diameter to be used as a result of 
hydraulic evaluations is 130 mm. Rotor and stator 
blade angles are changed even for a design with the 
same diameter and number of blades as to 
determine the optimum design.  

With the nominal diameter value, the number of 
blades in this range; 5-8 in the rotor and 8-14 in the 
stator; CFD analysis studies were conducted in 
parallel. 

In the general framework, it is decided by the 

ESP in the Table 1 which the prototype will be 

produced, these three parameters and production 

feasibility. Based on the evaluations of the CFD 

Results, it was decided that the most efficient ESP 

is the prototype which is the optimum power and 6. 

rotor - stator pair which is the optimum power. The 

results for the best 10 rotor and stator pairs are 

given in the Table 1. The efficiency of the rotor-

stator pair selected as the prototype is 85.72%, the 

head, the required power, the diameter are 9.34 

(mCW), 3.37 kW, 136 mm, respectively. (Figure 11) 

Table 1. Specifications of the ESP Designs 

Number of 
Design 

Head (mCW) / 
Stage 

Efficiency (%)  Required Power 
(kW) / Stage 

0 9.57 85.45 3.44 

1 9.42 85.43 3.41 

2 9.23 84.87 3.14 

3 9.98 85.46 3.32 

4 9.63 85.64 3.21 

5 10.02 84.17 3.57 

6 9.34 85.72 3.37 

7 9.19 84.98 3.41 

8 9.37 84.35 3.12 

9 9.58 84.70 3.42 

Figure 11. The Meridional Contour of 
Rotor-Stator Final Design Spesifications 

with 6” 90 m
3
/h ESP

Figure 12 shows how to eliminate the flow splits 

in the stator in Figure 9. As can be seen from the 

Figure 12, it is seen how the fluid is brought back 

into the inlet axis from the stator inlet to the exit axis 

after it exits the rotor. 
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Figure 12. The Velocity Profile in the 
Meridional Contour of the Final Stator 

Design 

As mentioned earlier, it has been observed that 
the testing of three stages gives very close results in 
the literature for multistage ESPs. Because of this 
reason, the CFD analyses of the final rotor-stator 
pair were carried out for three stages. In order to 
obtain the closest result to the test results, the 
second stage values will be taken into 
consideration. The reason for this is that the flow 
from the first stage is exactly the sampling of the 
results. As a result of the CFD studies carried out as 
to define House of Efficiency of the ESP 
specifications are given in Table 2.  

Figure 13. Three Stage CFD Simulation 
Results 

Table 2. The House of Efficiency of the 
Designed Rotor – Stator Pair 

Volumetric Flow 
Rate  (m

3
/h) 

Efficiency 
 (%) 

Required 
Power (kW) 

Head  
(mCW) 

67,5 81 3,2 10,35 

79 82,5 3,3 9,90 

84 83,64 3,4 9,52 

90 84,62 3,5 9,00 

99 84,2 3,55 7,80 

108 83,41 3,57 6,35 

117 81,74 3,58 5,22 

After this process, the rotor-stator pair is given 
to the production after the assembly drawing has 
been created for the prototype production. (Figure 
14)  

Figure 14. The 6” ESP Assembly Drawing 

3.2. The Experimental Results 

The prototype was assembled as 12 stages 
and coupled with the motor; thus, the ESP system 
was made ready for testing. 

In any of the ESP trials in the test run, the 
system (motopomp) efficiency is taken by 
measurements made automatically by the Head 
(mCW) and Required Power (kW) via computer. 
With the acquisition of these measurements; the 
efficiency of the system (%) and the division of this 
value to the motor efficiency (%), the pump 
efficiency are obtained. The test report obtained as 
a result of these studies is formed as follows with 
Figure 15.  

Figure 15. Test Report of Prototype 

4. Conclusions

To summarize the work done within the scope of 
paper; Diameter constraints and design 
requirements according to the customer needs to be 
started with the design. The following CFD analysis 
studies were carried out to find the optimum of the 
designs. After deciding on the most optimum 
design, the analyzes were run in three stages and 
the yield, Head and Required Power values for 
House of Efficiency were obtained and tabulated. 
After this stage, the design, prototype assembly 
drawing was created and the works were started for 
the realization of the production processes and 
then, the hydraulic testing process was carried out.  

The efficiency (%), head (mCW) and Required 
Power (kW) values were found to correspond to 
good values in the Accredited Hydraulic Test 
Laboratory. 

With this study, the CFD analyses were 
continued in the partial and over volumetric flow rate 
ranges in order to comply with MEI by EU/547/2012 
Regulation and Graphic 1 – 3 was obtained. The 
graphs below are based on CFD and Test results, 
with efficiency, head and required power for MEI. 
According to these results, margin of error was 
found to be 4.507%, 2.25% and 2.5% efficiency, 
head and required power, respectively.  
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Graphic 1. Efficiency Values (%) vs. Volumetric 
Flow Rate (m

3
/h)

Graphic 2. Required Power (kW) vs. 
Volumetric Flow Rate (m

3
/h)

Graphic 3. Head (mCW) vs. Volumetric Flow 
Rate (m

3
/h)

The MEI value for clean water multistage 

submersible pumps depending on EU / 547/2012 

Regulation; 0.4 to 0.7. As a result of the 

experimental study, the calculated MEI value was 

0.55. 

References 

[1] Gábor Takács, 2009, “Electrical Submersible 
Manual:Pumps  Design, Operations, and 

GulfMaintenance”,  Professional Publishing, 
Elsevier, Oxford, UK. 

[2] I. Karassik, J. Messina, , C. Heald, 2008, ” Pump 
Handbook”, McGrawHill Professional. 

[3] A. Miguel, B. Farid, K. Smaine et al., 2005, 
“Numerical Modelization of the Flow in Centrifugal 
Pump: Volute Influence in Velocity and Pressure 
Fields”, International Journal of Rotating Machinery, 
3, pp. 244-255.  

[4] C. Jose, K. Frank, 2004, “CFD Analysis of 
Electric Submersible Pumps (ESP) Handling Two-
Phase Mixtures”, Journal of Energy Resources 
Technology, 126, pp. 99-104. [5] I. Karassik, J. 
Messina, , C. Heald, 2008, ” Pump Handbook”, 
McGrawHill Professional. 

H., [5]Pfleiderer C.,  Petermann 
Strömungsmachinen, Springer Verlag, 2005. 

[6] Tuzson, J., Centrifugal Pump Design, John Wiley 
& Sons, Inc., 2000. 

[7] Labanoff, V. S., Ross, Robert, R., Centrifugal 
Pumps Design & Application, Gulf Publishing 
Company, 1985. 

[8] Chandra, K. M., Venkata Chalapathi Rao C., 
Kumar L.,  Improving the Efficiency of 4” 
Submersible Pump Using C.F.D Analysis, 
International Journal of Engineering And Science, 
63-66, 2015.  

[9] Qi X., Turnquist N., Ghasripoor F., Advanced 
Electric Submersible Pump Design Tool for 
Geothermal Applications, GRC Transactions, Vol. 
36, 2012.  

[10] Kayabaşı D. D., Dalgıç Pompa Tasarım ve 
Analizi, Alarko Carrier Teknik Bülten, 2013.  

[11] Korkmaz, E., Tek Kademeli Bir Derin Kuyu 
Pompası Karakteristiklerinin Deneysel Olarak 
Belirlenmesi, Suleyman Demirel University Journal 
of Natural and Applied Science, 2015.  

[12] Korkmaz, E., Radyal Akışlı Bir Pompa Çarkı 
Tasarımı ve İmalatı, SDU International Technologic 
Science, 14-28, 2014.  

[13] Değer, T., Ertöz, Ö., Bilgisayar Destekli Pompa 
Tasarımı, https://docplayer.biz.tr/218796-Bilgisayar-
destekli-pompa-tasarimi-tunc-deger-a-ozden-ertoz-
vansan-makina-sanayii-ozet-1-giris-2-cark-
tasarimi.html.  

[14] Cfturbo
®
 GmbH, Turbomachinery Design

Training, 2016.  

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1238



Bronz Parçaların Seçici Lazer Ergitme (SLM) Metodu ile Üretilmesi: 
Mikroyapı ve Mekanik Özellikler  

Mustafa Naci TOP 1, H. Özkan GÜLSOY 2 

1 Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Y.O. Kuyumculuk ve Mücevherat Tas. Böl., 34722 İstanbul/TÜRKİYE 
mustafa.naci@marmara.edu.tr  

2 Marmara Üniversitesi Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme. Müh. Böl., 34722 İstanbul/TÜRKİYE 
ogulsoy@marmara.edu.tr   

Özet 

Geçmişte üretilmesi çok zor olduğu düşünülen parçalar, 
günümüzde eklemeli üretim teknolojisinin 

hızlı seri birkullanılmasıyla  ve   şekilde 
üretilebilmektedir. Eklemeli imalat (Eİ) çok geniş bir 
malzeme yelpazesine sahiptir. Bunlar toz halinde 
(metal, polimer, seramik, kompozit vb. tozları 
kullanılarak üretilen bileşenler) olacağı gibi katı veya 
sıvı haldeki malzemelerden de katman katman eklemeli 
üretim yapılabilir. Eklemeli imalat tekli veya çoklu 
kompleks yapılar oluşturmakta, tasarım için serbestlik 
sunarak parçaların üretiminde birçok avantaj 
sağlamaktadır. Bu yöntem, tek bir imalat basamağında 
istenen şekil ve içyapıya sahip bir nesne yaratmaya izin 
vererek, tasarım ve imalat özgürlüğünü önemli ölçüde 
arttırmaya izin verir. Tabaka (katman) ekleme veya 
yığma prensibi ile çalışan bu sistemlerin en önemli 
avantajları, üretim aşamasında herhangi bir materyal 
kaybının oluşmaması, buna bağlı olarak laboratuvar 
maliyetlerinin düşmesidir. Çok kısa sürelerde karmaşık 
yapıdaki parçaların üretimini gerçekleştirebilen bu 
teknolojiler havacılık, dental, otomotiv, tıp, denizcilik, 
kuyumculuk vs. uygulamalarda kullanım alanı ile ilgili 
kendine yer edinmiştir. 

Bu çalışmada, Eİ teknolojilerinden bir yöntem olan ve 
katmanlar halinde metal tozlarını sererek ve lazer ışını 
ile birleştirerek parça imalatını gerçekleştiren Seçici 
Lazer Ergitme (SLM) ile bronz parçaların üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Metal tozu olarak bakırın önemli bir 
alaşımı olan toz halindeki bronzun, SLM yöntemi 
kullanılarak üretilmesi ve bu üretilen parçaların, 
mikroyapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi 
hedeflenmiştir. Numunelerin hazırlanmasında bronz 
tozun partikül boyutu 10-35 μm olarak seçilmiştir. 
Tozlar SLM tekniği kullanılarak farklı parametre 
aralıklarında (lazer gücü, toz katman kalınlığı, tarama 
hızı ve yönü) üretilmiş ve üretim sonrasında ısıl 
işlemlere tabi tutulmuştur. Hazırlanan numunelerin 
mikroyapısal gelişimleri ve mekanik özellikleri 
karakterize edilerek, elde edilen bulgular literatür 
ışığında tartışılmıştır.   

Anahtar kelimeler: Eklemeli imalat, Seçici Lazer 
Ergitme, Bronz, Mekanik özellikler 

Abstract 

Parts that are considered to be very difficult to produce 
in the past can be produced quickly and in series with 
the use of additive production technology.  Additive 
manufacturing (AM) has a wide range of 
materials. They can be produced in powder form 
(components produced using metal, polymer, ceramic, 
composite, etc.) as well as in solid or liquid 
materials. Additive manufacturing creates single or 
multiple complex structures and offers many 
advantages in the production of parts by offering 
freedom for design. This method allows to 
significantly increase the freedom of design and 
manufacturing by allowing to create an object with the 
desired shape and structure in a single manufacturing 
step . The most important advantages of these systems 
working with the principle of adding or stacking 
the layer (katman) are that there is no loss of material 
during the production phase and the decrease in 
laboratory costs accordingly. These technologies, 
which can produce complex parts in very short periods 
of time, include aerospace, dental, automotive, medical, 
marine, jewelry, etc. applications have found a place in 
the field of use. 

In this study , Selective Laser Melting (SLM), which is a 
method of AM technologies and which manufactures 
parts by laying metal powders in layers and combining 
them with laser beam, is discussed. It is aimed to 
produce powdered bronze which is an important alloy 
of copper as metal powder by using SLM method and 
to investigate the microstructure and mechanical 
properties of these produced parts. In the preparation 
of standard samples, the particle size 
of bronze powder was chosen as 10-35μm. Powders 
were produced in different parameter ranges (laser 
power, powder layer thickness, scanning speed and 
direction) using SLM technique and subjected to heat 
treatment after production. The microstructural and 
mechanical properties of the prepared samples were 
characterized and the findings were discussed in the 
light of the literature. 

Keywords: Additive manufacturing, Selective Laser 
Melting, Bronze, Mechanical Properties 
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1. Giriş
3 boyutlu baskı, hızlı prototip üretme ya da serbest 
formlu üretim adları da verilen eklemeli üretim, 
“makineyle işleme gibi çıkarmalı üretim yöntemlerinin 
aksine, malzemelerin 3 boyutlu model verilerinden 
nesneler oluşturmak için genellikle üst üste katmanlar 
şeklinde birleştirilmesi sürecidir. Eklemeli üretim; 
kuyumculuk, havacılık-uzay, enerji, otomotiv, tıp,  gibi 
çeşitli endüstriyel sektörlerde hem bir tasarım devrimine 
hem de bir endüstriyel devrime olanak vermektedir. 
Eklemeli üretim bir hızlı üretim teknolojisidir [1-2]. 

Hızlı üretim sistemleri bir ürününün geliştirilmesinde ya 
da imalatı öncesinde çok farklı amaçlar için gerekli 
prototip ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde 
karşılayabilmektedir. Çok karmaşık geometrisi olan 
nesnelerin bile tabakalı (eklemeli) üretim sayesinde 
arzu edilen hassasiyet, doğrulukta ve kısa sürede 
üretilmesi gibi avantajları ile kullanıcıya alternatifler 
sunmaktadır [3]. Kaynak tasarrufu, tasarım optimizas-
yonu ve isteğe göre uyarlama, üretim verimliliği gibi 
avantajları vardır.  

"Sinterleme" terimi, nesnelerin atomik difüzyon 
mekanizması kullanılarak tozlardan  oluşan bir işlemi 
ifade eder.  Lazer sinterleme, toz halindeki materyalin 
bir lazer kaynağı ile tabaka tabaka katılaştırarak üç 
boyutlu nesnelerin üretilmesini sağlayan bir hızlı 
prototipleme sistemidir. Sinterleme işlemi toz 
partiküllerin bölgesel olarak eritilmesi (Seçici Lazer 
Sinterleme, SLS) veya tamamen eritilmesi (Seçici Lazer 
Ergitme, SLM) şeklinde gerçekleşmektedir. Seçici 
Lazer Sinterleme, lazer enerjisi kullanılarak 
gerçekleştirilen eklemeli üretim tekniklerindendir. Bu 
sistemde alaşım tozu bir yatak üzerine yığılır. Toz 
yatağının üzerinden geçen bir silindir ya da seviyeleme 
sistemi yardımı ile toz yatağına sabit kalınlıkta alaşım 
tozu yerleştirilmesi sağlanır. Toz alaşım katmanının 
kalınlığı 20-100 µm aralığındadır. Galvano aynaların 
rehberlik ettiği lazer demeti üretilecek cismi oluşturmak 
üzere her tabakadan sonra toz yatağını tarar. Üç 
boyutlu obje tamamlanana kadar bu döngü devam eder 
[4]. SLM terimi bir ısı kaynağı olarak lazeri kullanan tüm 
metal toz yatağı işlemlerine atıfta bulunmak için 
kullanılmaktadır [4,6]. Şekil 1 de SLM tekniğinin figürize 
edilmiş hali gösterilmiştir. 

Eklemeli imalat sistemlerinde kullanılan birçok metal 
alaşım türü ve bu alaşımların kullanıldığı birçok sektör 
mevcuttur. Tıbbi ve havacılık uygulamaları için en 
popüler olanlardan biri titanyum alaşımı Ti6Al4V dir. 
Kullanılan diğer metaller; kobalt krom, paslanmaz 
çelikler, takım çelikleri, AlSi10Mg gibi alüminyum 
alaşımları, mücevherat için altın alaşımları, Inconel 625 
ve 718 gibi nikel bazlı süper alaşımlar ve TiAl 
alaşımlarıdır. Uçak-uzay sınıfı alüminyum ve diğer 
metaller geliştirilme aşamasındadır. Denizcilik için 
bronz (CuSn10)  alaşımlarıdır. Kullanılmayan tüm metal 
tozu elekten geçirildikten sonra makinelerde geri 
dönüştürülebilir [6]. 

Mekanik özelliği en iyi olan bronz kalay alaşımlarından, 
kalay miktarları belirli sınırlar içerisinde olan bakır-kalay 
alaşımları endüstriyel açıdan en önemli bronzları 
oluşturmaktadır. Pirinçlerde olduğu gibi, kalayın bakıra 
ilavesi bir seri katı solüsyonları oluşturur.  

Şekil-1 SLM Prosesi Şeması [7]. 

Bu çalışmada, metal tozu olarak bakırın önemli bir 
alaşımı olan toz halindeki %10 kalay, %90 bakırlı kalay 
bronzun, SLM yöntemi kullanılarak üretilmesi ve bu 
üretilen parçaların, mikroyapı ve mekanik özelliklerinin 
incelenmesi yapılmıştır. Standart numunelerin 
hazırlanmasında bronz tozun partikül boyutu 10-35 μm 
olarak seçilmiştir. Tozlar SLM tekniği kullanılarak farklı 
parametre aralıklarında (lazer gücü, toz katman 
kalınlığı, tarama hızı ve yönü) üretilmiş ve üretim 
sonrasında ısıl işlemlere tabi tutulmuştur. SLM 
yöntemiyle üretilen bronz  (CuSn10) numunelerin 
metalografi teknikleri uygulanarak mikroyapısal 
incelemeler, mekanik özellikleri ve korozyon dayanımı 
tespit edilmiştir. Numunenin toz morfolojisi, kırık yüzey 
analizi taramalı elektron mikroskobunda (SEM) analiz 
edilmiştir. Hazırlanan numunelerin mikroyapısal 
gelişimleri ve mekanik özellikleri karakterize edilerek, 
elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.  

2. Deneysel Çalışmalar
Bu çalışmada kullanılan toz, gaz atomizasyonu ile 
üretilmiş PM-BR101P (Powmet, İtaly), özellikle lazerli 
eritme uygulamaları için geliştirilmiş, gaz atomize bir 
bronz tozdur (Cu10Sn). PM-BR101P Küresel toz 
partikül geometrisini sahiptir ve toz kalitesi bileşim ve 
boyut dağılımı (-35 + 10um), lazerden enerji emilimini 
en üst düzeydedir. PM-BR101P, tüm lazer eritme 
makinelerinde başarı ile kullanılabilir. Toz mükemmel 
akışkanlık; bitirdikten sonra son derece yüksek parlaklık 
ve parlak renge sahiptir. Tozlara ait fiziksel ve kimyasal 
özellikler Tablo 1 de, tozların SEM görüntüsü Şekil 1 de 
verilmiştir.  
Tablo 1.Bronz(CuSn10) tozunun karakteristiği 

Bronz(CuSn10)  
Powmet, Legor Group 
Gaz Atomizasyonu,  
Küresel 
-35+10 

Ürün 
Tedarikçi 
Üretim Metodu 
Şekil 
Nominal Boyut (µm) 
Partikül boyutu (µm) 

16 

25 
     D₁₀ 
     D₅₀ 
     D₉₀ 38 

Toz Metal Bronz 
Kırmızımsı 
Cu 90 , Sn 10 

Malzeme  
Renk  
Kimyasal Komp. (%wt) 
Piknometrik yoğunluk g/cmᶟ 8.70 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1240



Şekil 2: Bronz(CuSn10) tozunun SEM görüntüsü 

Çalışmamızda kullanılan numuneler,  Sisma firmasının 
MYSINT100PM, Lazer Metal Eritme metal 3D baskı 
teknolojisi ile üretilmiştir. Numunelerin üretinimde 
kullanılan parametreler Tablo 2 de verilmiştir. 

Tablo 2. SİSMA firmasının MYSINT100 PM adlı 3-
Boyutlu metal yazıcı kullanım değerleri 

Üretilen numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi 
için kullanılan standart dışı numune ölçüleri Şekil 3 de 
verilmiştir.  

Şekil 3. Çekme  Testi Numunesi (ölçüler mm ) 

Modellemesi yapılan çekme çubukları SLM yöntemiyle 
MYSINT100PM, Lazer Metal Eritme metal 3D baskı 
üretildi. Numuneler üretilirken kullanılan parametreleri 
Tablo 3 de gösterilmiştir.  

Tablo 4. SLM-Numune üretim parametreleri 

Lazer 
Gücü 
(W) 

Tarama 
Hızı 
(mm/s) 

Tarama 
Mesafesi 
(μm) 

Tabaka 
(Katman) 
Kalınlığı 
(μm) 

Enerji 
Yoğunluğu 
J/mm3 

110 1200 60 20 76 

SLM ile numunelerin imalatında birçok parametre 
bulunmaktadır. Başlangıç parametreleri lazer gücü, 
tarama hızı, tarama mesafesi, tarama deseni, katman 
kalınlığı, imalat atmosferi ve toz karakteristiği olarak 
belirtilebilir. Sonuç parametreleri ise bağıl yoğunluk, 
sertlik, yüzey kalitesi, dayanım, metalürjik yapı, şekil ve 
boyut doğruluğu gibi parametrelerdir. Çalışmalarda en 
etkili işlem parametresi olarak, enerji yoğunluğu 
belirtilmektedir. Aslında enerji yoğunluğu; lazer 
gücünün, tarama hızı, tarama mesafesi, katman 
kalınlığı parametrelerine oranı ile ifade edilmekte ve 

formülü aşağıda eşitlikle hesaplanmaktadır. [7] 

Eşitlikte; enerji yoğunluğunu (J/mm3), P lazer 

gücünü (Watt), v tarama hızını (mm/s), tarama 

mesafesini (μm), katman kalınlığını (μm) ifade 

etmektedir. 

Üretilen numunelerin yoğunluk ölçümleri Arşimet 
metodu ile ölçülmüştür. Numuneler 10 mm çapında 
dairesel formda ve 10 mm kalınlığında üretilmiştir. 
Daha sonra hassas kesim makinesinde üretim yönüne 
dikey olarak kesildi. Metalografik gerekliliklere göre 
bakalit kalıba alındı, zımparalandı ve 0,3 µm - 0,5 µm 
parlatma ile parlatılarak hazır hale getirilmiştir.  

Numunelerin metalografik olarak incelenebilmesi için 
dağlanması amacıyla elektrolitik dağlayıcı tercih 
edildilmiştir. Tüm çekme testleri, sabit çapraz kafa 25,4 
mm / dk. (25 mm ölçüm uzunluğu) hızında Zwick-Z250 
mekanik test cihazı kullanılarak yapılmıştır. 
Numunelerin sertlik ölçüm testleri HV skalası ile 
Instron-Wolpert Dia Testor 7551 cihazı ile yapılmıştır. 
Tüm mekanik ölçümlerin ortalama beş değeri rapor 
edildilmiştir. Numune  kırık yüzeyleri SEM (FEI-Srion) 
kullanılarak incelenmiştir.  

Numunelerin korozyon dayanımı ağırlıkça %3,5 NaCl 
içeren solüsyon ile GAMR interface 1000 
potansiyometre cihazında incelenmiştir. Standard 3 
elektrotlu sistem bu deneyde uygulanmıştır. Testte 
ölçülen numune için referans bir doymuş calomel 
elektrotu (SCE) ve karşı elektrot olarak grafit elektrotu 
ile ölçülmüştür.  

3-Deneysel Sonuçlar ve Tartışma  
Bronz tozlarının bağıl yoğunluk değerleri 8,75 g/cm³ 
dür. Yapılan yoğunluk ölçümlerine göre, tozdan üretilen 
numunelerinin  bağıl yoğunluklarında  artış ya da 
azalma olmadığı gözlemlenmiştir. SLM ile üretilen 
bronz numunenin yoğunluğu yine  8.75 g/cm³ olmuştur.  

Numunenin hem tarama yönüne hem de tarama 
yönüne dikey olarak kesit alınan tarafının metalografik 
analizleri yapılmıştır. SLM ile üretilen numunelerin 
parlatışmış mikro yapıları Şekil 4’de gösterilmiştir. Her 
iki yönlü yapılan analizlerde aynı oranda birbirine yakın 
yapılar gözlemlenmiştir. Yapı içerisinde oldukça düşük 
miktarda mikro gözeneklerin olduğu görülmüştür. 
Dağlanmış numunelerin mikroyapıları Şekil  5’de 
gösterilmiştir. Mikroyapı, dağlanmış mikroyapı boyunca 
balık sırtı gibi yapılar ortaya çıkardı. Numunelerin 

Hacmi 
Lazer kaynağı 
Hassas optik 
Lazer nokta çapı 

Katman kalınlığı 

Ø 100 mm x 100 mm 
Fiber Lazer 200 W 
Kuvars F-Teta Lensi 
55 mikron 
20 μm - 40 μm (ayarlanabilir 
/ yeniden 

Güç kaynağı 
Maksimum güç  
Atıl gaz 
Atıl gaz kaynağı 
İnert gaz tüketimi 
O2 konsantrasyonu 

220-240 V 1ph - 50/60 Hz 
1,53 kW 
Azot, Argon - Azoto, Argon 
6 mm / 2,5 ÷ 5bar ,35 L / dak 
<0,3 L / dak , 0,5% O2 
% 0.3 
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mikroyapıları gösteriyor ki her iki yönde hem tarama 
yönü hem de tarama yönüne dikey olarak alanlarda 
mikroyapı özellikleri eşdeğer yapıdadır. Tane ve tane 
sınırlarındaki az gözenekli yapı mekanik özelliklerin 
artmasını sağlamıştır. 

(a) 

(b) 
Şekil 4: Lazer Tarama Yönüne paralel ve Dikey olarak 
kesit alınan  numunelerin parlatılmış mikroyapıları: 
a)Tarama Yönüne Paralel olarak parlatılmış yüzey, b)
Tarama Yönüne dikey olarak kesit alınan numunenin 
parlatılmış yüzeyi  

(a) 

(b) 
Şekil 5: Her iki yöndeki numunelerin dağlanmış mikro 
yapıları, a) Tarama Yönüne Paralel olarak dağlanmış 
yüzey, b) Tarama Yönüne dikey olarak kesit alınan 
numunenin Dağlanmış yüzeyi 

Numunelerin mekanik özellikleri Tablo 5'de 
gösterilmektedir. Mekanik özelliklerin sonuçlarının 
grafikleri Şek. 6'da gösterilmiştir. Maksimum çekme 
mukavemeti, akma mukavemeti, uzama ve sertlik için 
Bronz(CuSn10)numune üzerinde ki etkileri Şek. 7’da 
gösterilmiştir. Maksimum çekme mukavemeti 582 MPa 
,akma mukavemeti 496 MPa, uzama % 30 ve sertlik 
161.7 HRC için bu değerler iki yönlü tarama ile üretilen 
numunelerde gözlemlenmiştir. Tanelerin az gözenekli 
oluşumuna bağlı olarak mekanik özelliklerde artış 
olmuştur.    

Tablo 5: SLM ile Çift yönlü tarama yapılarak üretilen 
Bronz numunenin mekanik özellikleri 

8,75 

582 

496 

30 

Bronz Numune 

Yoğunluğu, gr/cm3 

Çekme mukavemeti, MPa 

Akma Mukavemeti, MPa 

Uzama, % 

Sertlik, HV 161.7 
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Şekil 6: Bronz  numunenin Çekme Deneyi Grafiği 
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Çekme testi sonrası şekillenen numunelerin kırık yüzey 
SEM görüntüsü Şekil 7’ de gösterilmiştir. Kırık 
yüzeylerinden de görüleceği gibi, sünek tip kırılma 
meydana gelmiştir. Ayrıca yapı içerisindeki 
gözeneklerin olduğu görülmektedir. Mikro gözenekler 
üretim sırasından oluşabilmektedir. Fakat makro 
gözeneklerin özellikle ergime havuz kenarlarından 
oluşan kopmalardan meydana geldiği düşünülmektedir.  

Şekil 7: Çekme sonrası kırık yüzey görüntüsü 

Numunelerin ekeltrokimyasal davranışlarının 
belirlenmesi için gerçekleştirilen korozyon deneyi 
sonuçunda elde edilen Tafel eğrisi Şekil 8’de verilmiştir. 
Yoğun bir ortam olan %3,5 NaCl içeren solüsyon 
çözeltilerinde gerçekleştirilen korozyon sonucu, 
yüzeyde oluşan korozyon ürünleri numune yüzeyinde 
süreksizlikler oluşturmakta ve yüzey pürüzlülüğüne 
neden olmaktadır.  

Şekil 8.  SLM ile üretilmiş bronz numunelerine ait Tafel 
eğrisi  

3-Genel Değerlendirme 
Bu çalışma, gaz atomizasyonu ile üretilmiş, özellikle

lazerli eritme uygulamaları için geliştirilmiş olan gaz 
atomize  bronz tozunun (CuSn10)  eklemeli imalat 
yöntemiyle çift yönlü tarama (satranç deseni) yapılarak 
üretilmesiyle özelliklerinin iyileştiğini ve mekanik 
özelliklerinin yüksek değerlere ulaştığı gözlemlendi. 
Sonuç olarak, CuSn10 bronz malzeme eklemeli imalata 
uygun ve mekanik özellikleri bakımından avantajlarının 
iyi olduğu sonucuna ulaşıldı. 
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Özet 

Teknolojinin hızla ilerlemesi ile sanayinin ihtiyaçlarını 
karşılayamaz hale gelen özellikleri sınırlı olan ana 
malzemeler yerine mevcut malzemeler ile teknolojinin 
gereksinimlerini karşılayacak ekonomik ve teknik 
yönden daha işlevsel malzemelerin üretilmesi yoluna 
gidilmiştir. Dolayısıyla maliyeti, ağırlığı, ısıl genleşme 
katsayıları düşük hem yüksek dayanıma ve aşınma 
direncine sahip malzemeler oluşturmak için yapılan 
çalışmalara hız verilmiştir. Literatürde çok sayıda farklı 
üretim yöntemleri ve farklı takviye elemanlarıyla 
üretilmiş alüminyum matrisli kompozit malzemeler 
bulunmaktadır. Bu çalışmada takviye elemanı olarak 
nano ölçekte saf alüminyum içerisine %1SiC ve %1VC 
ilavesi ile iki farklı takviye içeren hibrit (karma takviyeli) 
kompozitler toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiştir. 
Üretilen numunelerin karakterizasyonu için mikroyapı 
incelemeleri, sertlik, çekme testleri yapılmıştır. 
Sonuçlarda hibrit (karma) olarak üretilen numunenin 
sertlik ve çekme deney sonuçları daha yüksek 
çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hibrit kompozit, toz metalürjisi, 
vanadyum karbür silisyum karbür. 

Abstract 

With the rapid advancement of technology, instead of 
the main materials which have limited properties which 
cannot meet the needs of the industry, it is aimed to 
produce more economical and technically functional 
materials that will meet the requirements of the 
technology with the existing materials. Consequently, 
studies have been accelerated to create materials with 
low cost, weight, thermal expansion coefficients and 
high strength and abrasion resistance. In the literature, 
there are many different production methods and 
aluminum matrix composite materials produced with 
different reinforcement elements. In this study, hybrid 
(composite reinforced) composites containing two 
different reinforcements with 1%SiC and 1%VC in 
nano-scale pure aluminum as reinforcement were 
produced by powder metallurgy. Microstructure 
examinations, hardness and tensile tests were 
performed for the characterization of the produced 
samples. The hardness and tensile test results of the 
hybrid samples were higher. 

Key words: Hybrid composite, powder metallurgy, 
vanadium carbide silicon carbide. 

1. Giriş

Son yıllarda teknolojinin oldukça hızlı ilerleyişiyle birlikte 
sanayide gereksinim duyulan malzemelerden 

debeklentilerde  önemli ölçüde değişimler 
görülmektedir. Endüstride kullanılan geleneksel 
malzemelerin özelliklerinin sınırlı olması bu beklentileri 
karşılama konusunda sınırları daraltmaktadır. Bu 
sınırları teknolojinin ilerleyişine paralel olarak 
genişletmek için kendisinden istenilen özelliklere tek 
başına cevap veremeyen tek bir malzeme yerine farklı 
özellikleri bünyesinde barındıran, nitelik yönünden 
birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan birden çok 
malzemenin makro seviyede bir arada kullanılması 
yoluna gidilmiştir [1-3].  

Yoğunluklarının oldukça az olmalarına karşın 
oksitlenmeye ve aşınmaya olan yüksek dirençleri, 
uygun tokluk ve yorulma özellikleri, enerji tasarrufu ile 
çevreci özellikleri ile kompozit malzemeleri, askeri 
alanda, otomotiv endüstrisinde, havacılık ve uzay 
alanının yanında son zamanlarda inşaat, ev eşyaları ve 
giyilebilir teknolojiler alanında kullanımını kaçınılmaz bir 
şekilde artırmıştır. Kompozit malzemelerin bu 
avantajlarının yanında maliyeti yüksek hammadde, 
üretim yöntemlerinin hassaslığı, şekillendirilmelerindeki 
zorluklar gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır [4-
7]. 

Üretim yöntemi olarak toz metalürjisi metodu 
uygulanmış olup matris ve takviye malzeme tozları fiziki 
olarak karıştırıldıktan sonra herhangi bir ısıl işleme tabi 
tutulmadan preste basınç altında tutulmuştur. Takviye 
elemanı olarak ise zirkonyum karbür, vanadyum karbür, 
tungsten karbür ve silisyum karbür malzemeleri 
kullanılarak ağırlıkları farklı oranlarda karma (hibrit) 
takviye malzemeli metal matrisli kompozit malzemeler 
üretilmiştir [8-9]. 

Bu çalışmada kullanımı günümüzde ve ciddi ölçüde 
artarak gelecekte devam edecek olan metal matrisli 
kompozit malzemelerin toz metalürjisi yöntemiyle ısıl 
işleme tabi tutulmadan ve vanadyum karbür, silisyum 
karbür gibi karma takviye elemanlarıyla oluşturulan 
metal matrisli kompozit malzemelerin endüstriyel 
alanda kullanımının artırılması amaçlanmıştır. 

2. Deneysel Çalışlmalar

Alüminyum matrisli nano boyutlarında silisyum karbür 
ve vanadyum karbür takviyeli hibrit kompozit üretimi için 
gerekli olan tozlar Nanografi firmasından yüksek 
saflıkta temin edilmiş. Homojen karışımın sağlanması 
için Al matrisli SiC ve VC nanokarbür ilaveli tozların 

mekanikkarıştırılması  alaşımlama cihazında 
Tozlargerçekleştirilmiştir.  karıştırıldıktan sonra 

atmosfer koşullarında soğuk presleme yöntemiyle 140 
Bar basınçta preslenmiştir. Preslenen ürünlerin 

atmosfer kontrollüsinterlenmesi   fırında argon 
atmosferinde 2 saat sürecinde 600 °C'de 
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tamamlanmıştır. Sinterleme sıcaklığından oda 
sıcaklığına 5 °C/dk hızla inilmiştir. Mikroyapı analizleri 
için elde edilen numuneler hassas bir şekilde elmas 
kesiciyle istenen ölçülerde kesilmiştir. Numuneler 
METKON FORCIPOL 2V metalografik taşlama ve 
parlatma cihazı ile 200-2500 mesh zımparalar ile 
zımparalanarak yüzeyde bulunan pürüzlerin giderilmesi 
sağlanmış ayrıca 3 μm ve 1 μm pastalar ile parlatılarak 
metalografik prosedür tamamlanmıştır. Mikroyapı 
incelemeleri Carl Zeiss Ultra Plus SEM görüntüleme 
cihazlarında yapılmıştır. Sertlik ölçümleri 500 gr yük 
altında 15 saniye süre yük uygulayarak SHIMADZU 
marka sertlik ölçüm cihazında yapılmıştır. Çekme 
testleri 150 KN kapasiteli Zwick Roell Test Makinası ile 
yapılmıştır. Çekme testi için her bir alaşımdan 3’er 
numune teste tabi tutulmuştur. Çekme deneylerinde 
max çekme mukavemeti ve % uzama değerleri kayıt 
edilmiştir. 

3. Deneysel Sonuçlar ve Tartışma

Deneysel çalışmalarda ilk olarak SEM görüntüleri 
verilmiştir. Şekil 1’de sinterlenen Al matrisli numune 
örneklerinin SEM görüntüleri görünmektedir. Şekil 2’de 
ise bu görüntülerin mapping analizi verilmiştir. 

Şekil 1. Sinterlenen Al matrisli numune örneklerinin 
SEM görüntüleri a) Al-%1SiC ve b) Al+%1SiC+ %1VC. 

Şekil 1 incelendiğinde Al-%1SiC numunesinde 
Al+%1SiC+ %1VC numunesindeki gibi büyük 
partiküllere rastlanmamaktadır. Hibrit (karma) oluşumda 
topaklanma başlamış ve daha büyük partikül oluşumları 
gözlenmiştir. Şekil 2’deki mapping analizinde 
partiküllerin genel olarak yapı içerinde homojen küçük 
parçacıklar halinde yayıldığı gözlemlenirken ara ara ise 
büyük partiküllere de dönüştüğü, bu partiküllerin her iki 
çeşit karbürü de barındırdığı anlaşılmaktadır. 

Sertlik sonuçlarına baktığımızda Al-%1SiC 
numunesinin sertliği 34,2 HV0,5 iken bu kompozisyona 
%1VC ilave edildiğinde sertlik 37,4 HV0,5’e 
yükselmiştir. Çekme deneyi sonuçlarına baktığımızda 
ise Al-%1SiC numunesinin max çekme dayanımı 

129,58 MPa iken bu kompozisyona %1VC ilave 
edildiğinde bu mukavemet 154,90’a yükselmiştir. 
Bununla beraber yüzde uzama değerlerinde %20 
civarında azalma söz konusu olmuştur. 

Şekil 2. Al-%1SiC + %1VC bileşimindeki sadece 
sinterleme işlemine tabi tutulan numuneye ait SEM 
analizi. 
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Özet 

Bu çalışmada sıcak presleme ile alüminyum matrisli ve 
SiC takviyeli toz metal kompozit malzeme üretilmiştir.  
Tozların karıştırma işlemi, içerisinde 10 mm çapta çelik 
bilye bulunan turbula cihazında gerçekleştirilmiştir. 
Karıştırma sonrası karışım tozdan sıcak presleme ile 
çapraz kırılma testleri için 6,35x12,7x31,7 mm 
boyutlarında blok numune üretilmiştir. Karışım toz kalıp 
içerisinde 500 MPa basınç altında 1 saat süreyle 
değişen sıcaklıklarda (500, 520, 540, 560 ve 580˚C) 
preslenmiştir. Aynı süre ve yük altında fakat farklı 
sıcaklıklarda üretilen toz metal kompozit parçaların 
sırayla, yoğunluk, sertlik ölçümleri ve metalografik 
inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kompozit 
numunelerden alınan mikroyapı resimleri SiC 
partiküllerinin matris yapı içerisinde homojen bir 
şekilde dağıldığını göstermektedir. SiC içeren kompozit 
nümunelerin mekanik özelliklerinde aynı şartlar altında 
üretilen alüminyum toz metal parçaya göre önemli 
iyileşmeler görülmüştür. Kompozit malzemelerin 
presleme sıcaklığındaki artışın sertlik ve çapraz kırılma 
değerlerinde ciddi olarak artmasına önemli ölçüde 
katkı verdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toz metalurjisi, Sıcak presleme, 
Kompozit malzeme, Mekanik özellikler  

Abstract 

In this study, aluminum matrix and SiC reinforced 
powder metal composite material was produced by hot 
pressing. Mixing process of the both powder was 
carried out in turbula device containing steel ball in 10 
mm diameter. After the mixing process, for transverse 
rapture tests block specimens in 6,35x12,7x31,7 mm 
dimensions were produced by hot pressing process. 
Hot pressing of mixed powder was performed under 
the 500 MPa pressure and at various temperatures 
(500, 520, 540, 560 and 580˚C) for one-hour duration. 
Density, hardness measurements and metallographic 
examination of the powder metal composite parts 
produced at the same duration and under the same 
pressure but pressed at different temperatures were 
performed. Microstructure pictures taken from 
composite materials show that SiC particles distributed 
homogeneously in matrix structure. Test results 
showed that, the mechanical properties of the SiC-
containing composite materials were significantly 

improved compared to the aluminum powder metal 
part produced under the same conditions. It has been 
observed that the increase in the pressing temperature 
of the composite materials contributes significantly to 
the increase in hardness and transverse rupture 
strength fracture values. 

Keywords: Powder metallurgy, Hot pressing, 
Composite materials, Mechanical properties 

1.. Giriş

Alüminyum ve alaşımları üretim ve tüketim değerleri 
bakımından demir ve çelikten sonar ikinci sırada 
bulunmaktadır. Alüminyum ve alaşımları, hafif olmaları, 
korozyon direncinin iyi olması, ısı ve elektrik iletiminin 
yüksek olması bu malzemeleri başta taşımacılık 
sektörü olmak üzere öncelikle tercih edilir kılmaktadır 
[1-3]. Ancak sertliklerinin, ergime derecesinin düşük 
olması ve aşınma özelliklerinin beklentilerin gerisinde 
kalması bu malzemeler üzerine pek çok çalışmanın 
yapılmasına neden olmuştur. Alüminyum ve 
alaşımlarının mekanik özelliklerini iyileştirmeye yönelik 
çalışmaların önemli bir bölümünü seramik takviyeli 
alüminyum matrisli kompozit malzeme üretimi 
oluşturmaktadır [4-7]. Alüminyum matrisli kompozit 
malzeme üretiminde temel olarak eriyik ve katı hal 
yöntemi olmak üzere iki yoldan biri tercih edilmektedir. 
Katı hal yöntemi olarak toz metalurjisi üretim metodu 
ön plana çıkarken uygulamada takviye elemanı olarak 
SiC, B4C, Si3N4 veya Al2O3 gibi seramik esaslı takviye 
elemanları kullanılmaktadır [8]. Üretilen kompozit 
malzemelerin mekanik özellikleri üzerinde kullanılan 
tozların karışım oranları ve birbiri içerisindeki dağılımı 
son derece etkili olmaktadır. Kompozit toz metal 
parçanın bütün kesitinde benzer özellikleri verebilmesi 
noktasında takviye elemanı partiküllerinin matris yapı 
içerisindeki homojen dağılımı kritik öneme sahiptir [9].   

Kompozit toz metal parça üretiminde iki veya daha 
fazla tür tozun birbiri içerisinde homojen şekilde 
karışımı için uygulamalar turbula cihazında, döner 
değirmen ve mekanik alaşımlama adritörlerinde 
yapılmaktadır [10]. Bu çalışmada SiC takviyeli 
alüminyum matrisli kompozit toz metal parça üretimi 
hedeflenirken her iki tozun birbiri içerisinde karışımı 
çelik bilye içeren turbula cihazında gerçekleştirilerek 
karıştırma ve öğütme mekanizmasının bir arada 
gerçekleştiği bir uygulama gidilmiştir. Üretilen toz metal 
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parçalardan yüksek yoğunluk istenen durumlarda 
gerçekleştirilen uygulamaların başında sıcak presleme 
ile parça üretimi gelmektedir. Sıcak presleme ile kalıp 
içerisindeki toz kütleye basınç ve sıcaklık eş zamanlı 
olarak tatbik edilerek hedeflenen yüksek yoğunlukta 
toz metal parçalar üretilebilmektedir [11-13]. Bu 
çalışmada ağırlıkça % 10 SiC içeren alüminyum 
karışım toz değişen sıcaklık değerlerinde ve 500 MPa 
basınç altında sıcak presleme ile üretilerek sıcaklığın 
toz metal kompozitin mekanik özellikleri üzerine olan 
etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

2.. Deneysel Çalışmalar

Deneysel çalışmalarda matris malzemesi olarak 200 
µm altı boyutta ve % 99.97 saflıkta atomize alüminyum 
tozu, takviye elemanı olarak 16 µm altı SiC 
kullanılmıştır. Tozların karıştırma işleme tablo 1’de 
verilen şartlarda ve şekil 1’de gösterilen turbula 
cihazında gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1. Turbula cihazında karıştırma parametreleri. 

Şekil 1. Karıştırma yapılan turbula cihazı. 

Karıştırma sonrası karışım tozun toz tane boyutu ve 
dağılımı Malvern Mastersizer E. Ver. 1.2b cihazında 
ölçülmüştür.  Karıştırma ve öğütme sonrası toz tane 
morfolojisindeki değişimleri görebilmek için 
metalografik inceleme ile optik mikroskopta toz tane 
şeklindeki değişimi gösterir görüntüler alınmıştır. 
Hassas terazide tartımları yapılan karışım tozlar 1 saat 
süreli olarak 500 MPa basınç altında değişen 
sıcaklıklarda (500, 520, 540, 560, 580 °C) 
preslenmiştir (Şekil 2). 

Uygulamada ilk olarak gerekli karışım toz kalıp 
içerisine beslenmiş daha sonra 100 MPa ön yükleme 
yapılmıştır (Şekil 3). Kalıp ve içerisindeki karışım toz 
kalıp üzerine bağlanan kelepçe tipi rezistans sistemiyle 

10 C/dk ısıtma hızında önceden belirlenen presleme 
sıcaklığına kadar ısıtılmıştır. Presleme sıcaklığına 
gelindiğinde 500 MPa yük uygulanarak bu yük altında 
1 saat beklenmiştir. Presleme süresi bitiminde 
uygulanan yük sonlandırılmış ve toz metal kompozit 
malzeme kalıp içerisinde oda sıcaklığına kadar 
soğumaya bırakılmıştır. 

Şekil 2. Sıcak presleme. 

Şekil 3. Kalıp ve elemanları. 

Presleme sonrası her numunenin yoğunluk ölçümleri 
0,1 mg hassasiyetteki SARTORIUS marka terazide 
yoğunluk kiti kullanılarak arşiment prensibine göre 
yapılmıştır.  Yoğunluk ölçümü sonrası numune 
yüzeyleri temizlenerek Brinell sertlik ölçümleri 
yapılmıştır.  Sertlik ölçümünde 32,5 kgf yük ve 2,5 mm 
çapta WC bilye kullanılmıştır. Sertlik ölçümlerinde her 
numune yüzeyinden 4’er adet ölçüm yapılmış olup, 
ortalaması kompozit numunenin sertlik değeri olarak 
alınmıştır. Numunelerin çapraz kırılma testleri 
INSTRON Cat. # 2716-020 cihazında 
gerçekleştirilmiştir [Şekil 4]. Her bir farklı presleme 
sıcaklığında elde edilen numunenin mikro yapı 
incelemesi için metalografik incelemeye tabi 
tutulmuştur. Öncelikle numune yüzyleri 320 -1200 
mesh SiC zımpara ile sırasıyla zımparalanmıştır. Daha 
sonra sırayla 6-3 ve 1 mikron elmas solüsyonla 
yüzeyler parlatılmıştır.  

Şekil 4. INSTRON  Cat. # 2716-020 cihazında 
çapraz kırılma testi. 

Dişi kalıp 

İtici zımba 

Preslenen numuneler 
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3. Sonuçlar ve Tartışma

Mekanik karıştırma süresince özellikle çelik bilyelerin 
çarpma etkisi altında alüminyum toz partikülleri 
bölünüp parçalanarak partikül morfolojisi değişime 
uğramış ve başlangıçtaki küresel şeklini büyük oranda 
kaybetmiştir. Karışım toz üzerinden alınan boyut ölçüm 
değerleri ve toz parçacık morfolojisi karıştırma 
sürecinde alüminyum tozun önemli ölçüde deforme 
olduğunu göstermekte. Karıştırma sonrası bütün çelik 
bilyelerin yüzeyinde dikkate değer ölçüde alüminyum 
tarafında sıvanma olduğu görülmüştür. Sıcak presleme 
sonrası toz metal kompozit parçaların yoğunluk 
ölçümleri bütün numunelerin yoğunlukları birbirine çok 
yakın çıkmış olup sıcak preslemenin bir sonucu olarak 
bütün numunelerde hedeflenen yüksek yoğunluk 
değerlerine ulaşılmıştır (Tablo 2). Bu sonuçlar 
çalışmadaki bütün sıcaklıkların hedeflenen yoğunluk 
için yeterli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2. Kompozit numunelerdeki preseme sıcaklığına   
 bağlı yoğunluk değişimleri. 

Kompozit numune üzerinden alınan optik ve SEM 
görüntüleri SiC takviye partiküllerinin Al matris yapı 
içerisindeki dağılımının yüksek derecede homojen 
olduğunu göstermekte. Sıcak presleme ile sıcaklık ve 
basınç altında şekillendirilen numunelerde takviye 
elemanı ile matris yapının birbirine uyumunun yüksek 
olduğu görülmektedir (Şekil 5). Özellikle partikül matris 
bağlanmasının tam olduğu ve gözenek içermediği 
görülmekte (Şekil 6). Bütün sıcaklıklar için elde edilen 
numunelerin tamamında aynı görüntüler alınmıştır. 

Özellikle bilyeli ortamda yapılan karıştırma ile istenen 
düzeyde takviye elemanın matris yapı içerisindeki 
homojen dağılımı sağlanarak kompozit toz elde 
edilmiştir.  

Şekil 5. SiC’ ün Al matris yapı içerisindeki dağılımı. 

Şekil 6. Matris yapıda SiC partiküllerinin dağılımı. 

Ölçülen Brinell sertlik değerleri saf alüminyum toz 
metal parçaya göre kompozit numunelerde ciddi sertlik 
artışları meydana geldiğini göstermaktadir. 500 °C’de 
sıcak presleme ile elde edilen numunenin sertliği 38,7 
HBw iken 580 °C’de elde edilen toz metal kompozit 
malzemenin sertliğin 41,90 HBw olduğu görülmektedir. 
Sıcaklık artışıyla kompozit numunelerde az da olsa bir 
sertlik artışı olurken matris yapıya göre  % 87 artışla en 
yüksek sertlik 580 °C’de üretilen kompozit malzemede 
görülmüştür (Şekil 7).  

Şekil 7. Presleme sıcaklığına bağlı kompozit 
 malzemelerdeki sertlik değişimi. 

Bütün numunelerde % 100 tam yoğunluk değerlerine 
gelinmiş ve bu bakımdan aralarında önemli bir fark yok 
iken sıcaklığa bağlı sertlik artışının sebebi toz metal 
parçalardaki presleme sıcaklığındaki artışa paralel 
olarak difüzyonla sinterleşme ve bağlanmanın artığını 
göstermektedir. ASTM B-312 standardına uygun 
olarak kalıplanan çapraz kırılma testi numunelerinin 
(6,35x12,7x31,7 mm) kırma testleri INSTRON Cat. # 
2716-020 cihazında gerçekleştirilmiş olup (Şekil 4) 
elde edilen sonuçlar Şekil 8’de görülmekte.  Kırma 
testlerinde bütün numuneler kırılmaktan çok deforme 
olarak eğilme davranışı sergilemiştir. Uygulanan yüke 
bağlı olarak numuneler deforme olurken numunelerin 
alttaki destek ve üstteki yük uygulayan silindirik millerin 
dışında bir yere temas etmesine yakın testler 
sonlandırılmıştır.  Mevcut şartlarda hiçbir numune 
kırılmamıştır. Numuneler adeta ergitme yoluyla üretilen 
saf bir alüminyum blok malzemenin göstermiş olduğu 
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davranışı sergilemiştir. Bunun temel nedeni kompozit 
malzemelerdeki  sinterleşmeye bağlı olarak elde edilen 
yüksek yoğunluk değerleri ve  takviye elemanı ile 
matris yapı ara yüzeyindeki oluşan güçlü bağ olarak 
verilebilir [14]. 

Şekil 8. Sıcak presleme sıcaklığına bağlı kompozit 
numunelerdeki çapraz kırılma değerlerindeki 
değişim. 

Çapraz kırılma testlerinde numunelerde 2,9 mm eğme 
deformasyonu için uygulanan yük ve numune kesitinde 
oluşturulan gerilmenin sıcak presleme sıcaklığındaki 
artışa paralel olarak arttığı görülmektedir. Bu sonuçlar 
numunelerdeki sertlikteki değişimle de uyumlu olup 
sıcaklık artarken kompozit numunenin mekanik 
özelliklerinin iyileştiğini göstermektedir [15] (Şekil 6).   

4.. Sonuçlar

1. Turbula cihazında karıştırma/öğütme işlemiyle
karışım tozun şekli ve boyutu değişmiştir.

2. SiC matris yapıya mekanik olarak bağlanırken
alüminyumun kısmen çelik bilyelere sıvandığı
görülmüştür.

3. Mevcut karıştırma işlemiyle takviye elemanı
SiC partiküllerinin alüminyum matris yapı
içerisinde homojen dağılımı başarıyla
gerçekleştirilmiştir.

4. Bütün sıcaklıklarda yapılan presleme sonrası
bütün numunelerde hedeflenen tam yoğunluk
elde edilmiştir.

5. Sıcaklığa bağlı bütün kompozit numunelerde
sertlik artışı meydana gelirken, alüminyuma

göre en yüksek sertlik artışı %87 ile 580 C
de sıcak presleme ile üretilen kompozit
malzemede ortaya çıkmıştır.

6. Çapraz kırılma testlerinde yüksek yoğunluk ve
sinterleşmeye ve de takviye elemanının
matrise başarılı şekilde bağlanmasının bir
sonucu olarak bütün nümunler kırılmayıp
eğilme davranışı göstermişlerdir.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SINTERING TEMPERATURE ON 
THE WEAR BEHAVIOR OF POWDER METAL PARTS PRODUCED FROM 

PRE-MIXED IRON POWDER (Fe + 2% Cu + 0,75%C + % 0,85 ZnSt) 

ÖN KARIŞIMLI DEMİR TOZUNDAN (Fe + % 2 Cu + % 0,75 C + % 0,85 
ZnSt) ÜRETİLEN TOZ METAL PARÇANIN AŞINMA DAVRANIŞI ÜZERİNE 

SİNTERLEME SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

a-b 
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Özet 

Bu çalışmada, ön karışımlı demir tozundan (Fe + % 2 Cu 
+ % 0,75 C + % 0,85 ZnSt) toz metal blok malzeme 
üretilerek sinterleme sıcaklığının aşınma davranışı 
üzerine olan etkileri araştırılmıştır. 900 MPa basınç 
altında tek yönle sıkıştırma ile preslenen çapı 10 mm 
boyu 25 mm olan numuneler atmosfer kontrollü tüp 
fırında 2 saat süreyle farklı sıcaklıklarda (1000-1050 ve 
1100 °C) sinterlenmiştir. Sinterleme sonrası yoğunluk, 
sertlik ölçümleri ve metalografik incelemeleri yapılan 
numunelerin pin-on-disk metoduyla kuru kayma aşınma 
testleri yapılmıştır. Testler UST TIRIBOMETER T 10/20 
cihazında ASTM G99-05 standardına uygun olarak 
yapılmıştır. Aşınma testlerinde kayma hızı (1,13 m/s) , 
aşındırma mesafesi (2000 m) olmak üzere değişik yükler 
altında (10-20 ve 30 N) tekrarlanmıştır.   Aşındırıcı karşı 
ortam olarak sertliği 52 HRc olan hardox 500 çeliğinden 
elde edilmiş diskler kullanılmıştır. Aşındırma testleri 
öncesi ve sonrası ağırlık kayıpları 0,1 mg hassasiyette 
ölçüm yapabilen hassas terazide yapılarak yüke bağlı 
ağırlık kayıpları tespit edilmiştir. Ayrıca aşındırma 
sonrası numunelerin aşınan yüzeylerinden SEM-EDX 
çalışması yapılarak sinterleme sıcaklığına bağlı olarak 
toz metal parçaların aşınma karakteristiği incelenmiştir. 
1000 °C’de ortamda bulunan atık karbonun yağlayıcı 
etkisinden dolayı aşınma kayıpları düşük iken 1050 
°C’de sinterlenen numunelerde aşınma kayıpları bir 
miktar artmıştır. En düşük ağırlık kayıpları ise 1100 °C’ 
sinterlenen numunede görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toz metalürjisi, Sıvı faz sinterleme, 
 Pin-on-disk, Aşınma davranışı 

  Abstract 

In this study, the effects of sintering temperature on the 
wear behavior of powder metal block material produced 
from pre-mixed (Fe + 2 % Cu + 0,75 % C + % 0,85 ZnSt) 
iron powder were investigated. Pre mixed powders were 
compacted under 900 MPa pressure in axial die to 
produce powder metal block samples in 10 mm diameter 
and 25 mm length.  Then compacted samples were 
sintered in atmosphere controlled tube furnace at 
different temperatures (1000 – 1050 and 1100 °C) for 2 
hours. After sintering, dry sliding wear tests of samples 
characterized by doing density and hardness 

measurements, were performed using pin-on-disc 
method. The tests were carried out using the UST 
TIRIBOMETER T 10/20 device in accordance with 
ASTM G99-05 99. The wear tests were repeated under 
a constant shear rate (1.13 m / s) and abrasive distance 
(2000 m) under different loads (10-20 and 30 N). In the 
wear tests, hardox 500 steel disc with hardness of 52 
HRc were used as abrasive surfaces. After abrasion 
tests, load-related weight losses were measured using 
precision scales which can measure 0,1 mg weight. In 
addition, SEM-EDX study of the abrasive surfaces of the 
samples was performed to determine the wear 
characteristics of powder metal parts depending on the 
sintering temperature. The weight losses due to the 
abrasion test of the samples sintered at 1000 °C were 
found to be low due to the lubricating effect of the waste 
carbon and the weight losses due to abrasion in the 
samples sintered at 1050 °C were high. The lowest wear 
losses were observed in samples sintered at 1100 °C. 

Keywords: Powder metallurgy, Liquid phase sintering, 
 Pin-on-disc, Wear behavior 

1.. Giriş

Toz metalürjisi metodu ile parça imalatı diğer üretim 
usullerine göre önemli avantajları olan bir imalat şeklidir. 
Kullanılan malzemenin en düşük atıkla ürüne 
dönüştürülmesi, son ölçüsüne yakın parça imalatı ile 
bitirme işçiliklerinin en aza indirilmesi, küçük ve çok 
şekilli parçaların seri imalatla hızlı bir şekilde üretilerek 
zaman ve enerjiden yapılan kazanımlar en önemli tercih 
sebeplerindendir [1-3]. Toz metalürjisi metodu ile üretilen 
parçalar, dişliler, kamlar, burçlar, kesme takımları, 
gözenekli malzemeler, kendinden yağlamalı yataklar ve 
segman, valf yatağı, biyel gibi otomotiv parçalarıdır [4]. 
Bir katı hal imal usulü olan toz metalürjisi metodu ile toz 
metal parça imalatında tüketilen metal veya metaldışı 
tozların türü ve karışım oranları değiştirilerek istenen 
kompozisyonda ve mikroyapıda toz metal blok parçalar 
üretilebilirken üretim sürecinde presleme ve sinterleme 
gibi parametrelerin kontrolü ile hedeflenen mekanik 
özellikleri de elde etmek mümkündür. Bu metotla 
üretimde sinterleşmedeki yetersizlikler ve toz metal 
parçanın içerdiği gözenekler zaman zaman toz metal 
parçanın mekanik özelliklerinde bölgesel olarak 
farklılıklara sebep olabilir. Bu bakımdan üretim öncesi 
tozların seçimi, birbiri içerisindeki homojen dağılımı, 
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üretim aşamasında doğru presleme basıncı, sinterleme 
sıcaklığı, ortamı ve süresinin seçimi son derece 
önemlidir.  

Üretilen toz metal parçalardan kullanım ömrü boyunca 
beklenen temel özelliklerden biri de aşınma davranışının 
istenen düzeyde olmasıdır. Metal veya metal esaslı 
üretilen pek çok parçanın çalışma ortamına bağlı olarak 
çeşitli şekillerde aşınmaya maruz kalması önemli maddi 
kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu bakımdan aşınmaya 
maruz kalacak parçaların kullanım süresini artırmak ve 
sistemin gerektirdiği ölçüde çalışma performansını 
sağlamak üzere aşınma özelliklerinin beklentileri 
karşılayabilecek düzeyde olması istenir [5-7]. 

Yapılan bu çalışmada, % 2 Cu ve % 0,8 ZnSt içeren ön 
karışımlı elementel demir tozundan toz metalürjisi 
metodu ile parça üretirken seçilen farklı sinterleme 
sıcaklıklarının toz metal parçanın mikroyapısını ve başta 
aşınma olmak üzere mekanik özelliklerini ne derece 
etkilediği araştırılmıştır. Farklı sinterleme sıcaklıklarında 
üretilen toz metal parçalardaki mikroyapı ve bu yapının 
aşınma davranışı üzerine etkileri araştırıldı. 

2.. Deneysel Çalışmalar

2.1. Toz Metal Parçaların Üretimi 

Bu çalışmada toz metal parça üretimi için ön karışımlı 
(Fe+% 2 Cu + % 0,75 C + % 0,85 ZnSt) elementel demir 
tozu kullanılmıştır. Çapı 10 mm ve boyu 25 mm olacak 
şekilde blok parçaların presleme işlemi tek yönlü eksenel 
kalıpta 900 MPa presleme basıncı altında soğuk olarak 
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). 

 Şekil 1. Toz metal parçanın kalıp içerisinde 
 preslenmesinin şematik gösterimi 

Presleme sonrası elde edilen toz metal numuneler 
koruyucu argon gazı ortamında 2 saat süreyle atmosfer 
kontrollü tüp fırında sinterlenmiştir. Numuneler için üç 

farklı (1000, 1050 ve 1100 C) sıcaklıkta sinterleme 
yapılmıştır. Sinterleme sonrası bütün numunelerin uç 

kısımları özel olarak üretilen bir aparatla gözde kısımları 
ise zımpara ile temizlenip kısmi oksitlerinden 
temizlendikten sonra sinterleme sonrası yoğunluk 
ölçümleri yapılmıştır. 

Şekil 2. Temizleme aparatı ve aşındırma testi için 
 hazırlanan toz metal test numuneleri 

2.2. Toz metal parçaların karakterizasyonu 

Toz metal parçaların presleme sonrası ham yoğunluk ve 
sinterleme sornrası nihai yoğunluk ölçümleri 0,1 mg 
hassasiyete sahip hassas terazide yoğunluk kiti 
kullanılarak arşiment prensibine göre ölçülmüştür. Elde 
edilen numunelerin brinell sertlik ölçümleri Qness 30 
mikrosertlik cihazında 30 Kgf yük altında ve 1 mm çapta 
çelik bilye kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Her numune 
üzerinden beş adet sertlik ölçümü yapılmış olup 
ortalaması numunenin sertlik değeri olarak alınmıştır.  

Her numunenin preslenme yönlerine paralel 
kesitlerinden kademeli olarak 320-1200 mesh SiC 
zımparalama ve devamında 6-3-1 µm elmas solüsyonla 
parlatma şeklinde metalografik inceleme için hazırlık 
yapılmıştır. Daha sonra numunelerin yüzeyleri ise  % 4 
pikral  (96 cc Etil Alkol + 4 g Pikrik Asit) kullanılarak 
dağlanmıştır. Dağlama sonrası numune yüzeylerinden 
optik mikroskop ve SEM-EDX çalışmaları yapılarak toz 
metal numunelerdeki sinterleşme ve faz dağılımları 
incelenmiştir.  

2.3. Aşındırma testleri 

Aynı kompozisyonda ve aynı basınç altında preslenen 
aynı sıcaklıkta fakat farklı sıcaklıkta sinterlenen 
numunelerin kuru kayma pin-on-disk metoduyla 
aşındırma testleri yapılmıştır. Aşındırma testlerinde UTS 
TIRIBOMRTR T 10/20 cihazı kullanılarak ASTM G99-05 
standardına göre yapılmıştır (Şekil 3).  

 Şekil 3. TIRIBOMETR T 10/20 aşındırma test cihazı 

P 

Alt Kalıp 

Zımba 

Kalıp Altlığı 

Sıkıştırılmış 

T/M Parça 

Aşındırıcı 
disk 

Uygulanan yük 

Aşınan 

numune 
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Aşındırma testlerinde aşındırıcı karşı yüzey olarak 
hardox-500 çeliğinden (52 HRc) elde edilmiş çelik diskler 
kullanılmıştır. Aşındırma testleri değişen yükler altında 
(10-20 ve 30 N) 1,13 m/s kayma hızında 2000 m kayma 
mesafelerinde gerçekleştirilmiştir. Aşındırma testleri 
öncesi ve sonrası numunelerin tartım işlemleri 0,1 mg 
hassasiyette tartım yapabilen hassas terazide yapılarak 
aşınmaya bağlı ağırlık kayıplarının tespiti yapılmıştır. 

Aşındırılan numunelerin aşınan yüzeylerinden yapılan 
mikroyapı incelemeleri ile toz metal parçaların mevcut 
şartlar altındaki aşınma davranışı karakterize edilmiştir. 

3.. Sonuçlar ve Tartışma

900 MPa basınç altında soğuk olarak preslenen 
numunelerin ham yoğunlukları %89,22 iken sinterlemeye 
bağlı yoğunluktaki değişimler Şekil 4’de görülmekte. 

Şekil 4. Sinterleme sonrası yoğunluklardaki değişim 

1000 C’de yapılan sinterleme sonrası yoğunlukta çok 
küçük bir artış görülürken 1050 ve 1100 ºC’ sinterlenen 
numunelerde yoğunlukta azalma görülmekte. 
Yoğunluktaki bu azalma bakırın genleşme etkisine bağlı 
olarak ortaya çıkmıştır [8]. Sinterleme sıcaklığına bağlı 
numunelerde elde edilen sertlik değerleri şekil 5’de 
görülmekte. 

Şekil 5. Sinterleme sonrası sertlik değerleri 

1000 C’de sinterlenen numunenin sertliği 77,57 HBw 

iken 1050 ve 1100 C sıcaklıklarda sinterlenen 
numunelerde sırayla sertlik değeri %17,3 ve % 51,2 
oranlarında artmıştır. Sinterleme sıcaklığı artarken 
sertliğin artma sebepleri. Sinterleşmedeki artış, perlitik 

yapının artması ve bakırın özellikle 1100 C’de sıvı faz 

oluşturarak toz metal barçadaki bağlanmayı artırması 
olarak söylenebilir [9-11].   

Sinterlenen numuneler üzerinden alınan optik ve SEM 
görüntüleri sinterleme sıcaklığı artarken mikroyapıdaki 
perlitik yapının arttığı, kalıntı karbonun azaldığı ve 1100  
  C’de sinterlenen numunelerde bakırın sıvı faza geçerek 
demirin toz tane sınırlarına difüze olduğu yani sıvı faz 
sinterlemenin gerçekleştiği görülmekte [12]. 

Şekil 6. 1000 C’de sinterlenen numunenin SEM-EDS 
 Çıktıları. 

1000 C’de sinterlenen numune üzerinden alınan SEM 
görüntülerinde görülen gözeneklerde sinterleşmenin 
yetersiz olduğunu gösterirken gözenekler içerisinde ve 
toz tane sınırlarında önemli ölçüde kalıntı karbon 
bulunduğu tespiti yapılmıştır (Şekil 6).  Sinterleme 
sürecinde perlitik yapının ortaya çıktığı ancak yeterli 

olmadığı görülmekte.1050 C’de sinterlenen 
numunelerde perlitik yapının artmış olduğu, bakırın yer 
yer bulunduğu ancak sıvı faza geçmediği görülmekte 
(Şekil 7). 

1100 ºC’de sinterlenen numunelerde sertlik artışına 
paralel şekilde genel yapıda demir karbon etkileşimiyle 
perlitik yapının artmış olduğu görülürken aynı şekilde 
bakırın sıvı faza geçerek demir tozu parçacık ara 
yüzeylerine yayıldığı görülmekte [13]. Perlitik yapıdaki 
artış ve tam anlamıyla bakıra bağlı sıvı faz 
sinterleşmenin gerçekleşmesi bu numunelerde sertlik 
artışına katkı sağlamıştır (Şekil 8). 

Kalıntı karbon 

Perlitik yapı 

Ötekdoit öncesi 

ferrit 
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Şekil 7. 1050 C’de sinterlenen numunede mikroyapı 

Şekil 8. 1100 C’de sinterlenen numunede mikroyapı. 

1050 ºC’de sinterlenen numunede 10 ve 20 N yük 
altında sırayla 8,4 ve 19,7 mg ağırlık kaybı olurken 30 N 
yük altında ciddi bir artış meydana gelerek 170,9 mg 
ağırlık kaybına yükselmiştir. Özellikle 10 ve 20 N yükler 
atında numunede bulunan atık karbonun yağlayıcı 
etkisiyle aşınma değerleri düşük iken 30 N yük altında 
karbonun yağlayıcı etkisi nispeten kısıtlı olmuştur [10].   

1050 ºC’de sinterlenen numunelerin aşınma testi 
sonuçlarına bakıldığında 10 N yük altında 71,3 mg 
ağırlık kaybına uğrarken, aynı şartlarda 20 N yük altında 
% 101 artarak 144 mg, 30 N yük altında ise % 172 
artarak 194,6 mg ağırlık kaybına uğradığı görülmekte. 
Bu numunede 1000 ºC’de sinterlenen numuneye göre 
ağırlık kayıplarının artmış olması numunedeki kalıntı 
karbonun ve yağlayıcı etkisinin azalmış olmasından 
kaynaklanmıştır. 

1100 ºC’de sinterlenen numunede kalıntı karbonun 
azalmasına rağmen bütün yükler altında aşınma 
değerlerindeki ciddi olarak görülen azalmanın temel 
sebepleri, mikroyapıdaki perlitik yapının artması ve sıvı 
faz sinterleşmeye bağlı numunenin mukavemetindeki 
artıştır. Bu numenin sertlik değeri de aşınma sonuçlarını 
destekler mahiyettedir (Şekil 9). 

Şekil 9. Farklı sıcaklıklarda sinterlenen numunelerin 
 uygulanan yüke bağlı ağırlık kayıplarındaki 
 değişim.  

Şekil 10. 1100 ºC’de sinterlenen numunenin 30 N yük 

      altında aşınma yüzey görünümü. 

4.. Sonuçlar

1. Toz metal parçaların sinterlenme sonrası
yoğunluk artışları önemli ölçüde ortamdaki
bakır tarafından engellenmiştir.

2. Sinterleme sıcaklığı artarken toz metal parçada
kalan kalıntı karbon azalmış perlitik yapı
artmıştır.

3. Özellikle 1000 C’de sinterlenen numunelerdeki
kalıntı karbon ara yüzeyde yağlayıcı etkisi
yaparak toz metal parçanın aşınma kayıplarının
azalmasına sebep olmuştur.

4. 1100 C’de sinterlenen numunelerde perlitik
yapının artması ve sıvı faz sinterleşmenin tam 
olarak gerçekleşmesi sonucu numunelerin 
sertlik ve aşınma dirençleri önemli ölçüde 
artırmıştır. 

5. Aşındırma sonrası aşınan yüzeylerden alınan
SEM görüntüleri toz metal parçalardaki ağırlık
kayıplarının yoğun şekilde adhesiv aşınma
mekanizması tesiri altında ortaya çıktığını
göstermiştir.

Bakır

Ötekdoit öncesi 

ferrit 

Perlitik yapı 

Gözenek 
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Özet 

Nikel (Ni) ve grafen nano plaka (GNP) takviyeli Ni esaslı 
kaplamalar, Watts tipi kaplama banyosu kullanılarak doğru 
akım (DC) şartları altında hazırlanmıştır. Elektrolitik 
kaplama için altlık olarak St 37 çelik, yanal boyutu ∼5 nm 
ve kalınlığı ∼5-8 nm boyutlarında olan GNP tabakaları ise 
takviye malzemesi olarak kullanılmıştır. Elde edilen 
kaplamaların morfolojik, elementel ve faz değerlendirmeleri 
sırasıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji 
dağılımlı x-ışınları spektrometre (EDS) ve X-ışını kırınım 
ölçer (XRD) ile gerçekleştirildi. Ayrıca hazırlanan 
kaplamaların sertlik ve aşınma davranışları incelenmiştir. 
Elektrolitik yöntemle hazırlanan 0,3 g/l GNP içeren 
kompozit kaplama daha düzgün istif yoğunluğuna ve daha 
kompakt bir yapıya sahiptir. Ni-GNP (0.3 g/l) kompozit 
kaplama, saf Ni kaplamaya kıyasla üstün sürtünme 
özellikleri sergilemiştir.  

Anahtar kelimeler: Elektrolitik Kaplama, Nikel-Grafen, 
Morfoloji, Mikroyapı, Aşınma. 

Abstract 

Nickel (Ni) - Graphene nanoplatelet (GNP) composite 
coating was prepared under direct current (DC) conditions 
by co-deposition of GNP particles and Ni from a Watts type 
bath. St 37 steel substrate was used for electrodeposition 
and GNP layers having a lateral dimension of ∼5 nm and a 
thickness of ∼5-8 nm were used as reinforcement. 
Morphological, elemental and phase evaluations were 
conducted on the deposited coatings by scanning electron 
microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy 
(EDS) and X-ray diffraction (XRD), respectively. 
Furthermore, the hardness and wear behaviors of the 
prepared coatings were investigated. The results showed 
that the composite coating prepared by electrodeposition 
in a Ni plating bath containing 0.3 g/l GNP, exhibited a 
uniform and compact structure. Ni-GNP (0.3 g/l) composite 
coating showed superior frictional properties compared to 
pure Ni coating. 

Nickel-Graphene, Keywords:Electrodeposition, 
Morphology, Microstructure, Wear. 

1. Giriş

Metal ve metal olmayan bileşenlerden kompozit 
oluşturmak için en etkili yöntemlerden biri olan elektrolitik 
kaplama basit ve düşük maliyetlidir [1]. SiC, TiO2, Al2O3, 
elmas gibi partikül içeren nikel (Ni) matrisli kompozit 
kaplamalar, üstün mekanik özellikleri, yüksek ısıl 
kararlılıkları, yüksek aşınma ve korozyon dirençleri gibi 
özellikler dolayısıyla son yıllarda oldukça ilgi görmektedir 
[2-4]. 

Grafen (Gr), tek sıra bir karbon tabakasından oluşan, 2-
boyutlu olarak tanımlayabileceğimiz ve hem temel 
özellikleri, hem de uygulama alanları dolayısıyla oldukça 
ilgi çeken bir takviye malzemesidir. Gr’nin dikkat çekici 
kimyasal ve fiziksel özellikleri, nanokompozit yapılar, 
güneş enerjisi uygulamaları, süper kapasitör, transistör, 
lityum bataryaları ve yakıt hücreleri gibi çeşitli alanlarda 
potansiyel uygulamalar haline gelmesine neden olmaktadır 
[5]. Gr’nin olağanüstü mekanik, elektrik ve termal özellikleri 
2004’te keşfedilmesinden bu yana, nano-elektronikten 
sensörlere kadar çeşitli uygulama alanlarında karbon 
nanotüpe alternatif olarak ortaya çıkmıştır [6]. Metallerde 
korozyon önleyici kaplama olarak kullanılacak takviye 
malzemesinin hafif, atomik boyutta ince, sızdırmaz, inert, 
aşınmaya karşı dirençli ve mekanik olarak dayanıklı olması 
istenir. Bir bal peteği örgüsünde düzenlenmiş ince bir 
karbon atomu tabakasından oluşan Gr bu talepleri 
karşılamaktadır [7]. 

Son zamanlarda, kompozit kaplamaların aşınma 
davranışını iyileştirmek için Gr takviyeli Ni matrisli 
kompozitleri üretmek için bazı araştırmalar yapılmıştır. 
Örneğin Algul ve arkadaşları; pulse akımla elektrolitik 
olarak üretilen Ni-Gr kompozit kaplamaların aşınma 
mekanizmasına Gr içeriğinin ve kayma hızının etkisini 
incelemiş ve kompozit kaplamaların sertlik, sürtünme 
katsayısı ve aşınma direncinin saf Ni kaplamaya kıyasla 
daha iyi olduğunu rapor etmiştir [8].  

Bu çalışmada, doğru akım (DC) altında saf Ni kaplama ve 
ağırlıkça % 0,3 grafen nano plaka (GNP) içeren kompozit 
kaplama hazırlanmıştır ve elde edilen kaplamaların yapısal 
ve mekanik özellikleri incelenmiştir. DC akım türünde Ni 
matrisli kaplamalar hakkında çok sayıda çalışmalar 
yapılmasına rağmen yapısal ve tribolojik özellikleri 
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ilişkilendiren Ni-GNP kaplamalar üzerine herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. 

2. Yöntem ve Karakterizasyon

Deneysel çalışmalarda saf Ni ve GNP takviyeli Ni matrisli 
kompozit kaplamaların üretiminde Watts tipi kaplama 
banyosu kullanılmıştır. Akım kaynağı olarak DC 
uygulayabilen ve akım parametrelerinin kontrolünün 
kolayca sağlayabildiği güç kaynağı kullanılmıştır. 
Kaplamalar 100 ml lik cam beher içerisine ısı ve hız 
kontrollü manyetik karıştırıcı üzerine kurulmuş düzenek 
içerisinde yapılmıştır. Deney düzeneği çevre ve ortam 
sağlığı için çeker ocak içerisine kurulmuştur. 
Çalışmalarımızda katot malzemesi olarak 10 x 30 x 3 mm 
ebatlarında St 37 çelik levhalar, anot malzemesi olarak 30 
x 50 x 2 mm ebatlarında Ni levhalar kullanılmıştır. Kaplama 
banyosu olarak yüksek saflıkta nikel sülfat (NiSO4.6H2O), 
nikel klorür (NiCl2.6H2O), borik asit (H3BO3) ve saf su 
kullanılmıştır. Kompozit kaplama için Ni kaplama
banyosunun içerisine yanal boyutu ∼ 5 nm ve kalınlığı ∼ 5-
8 nm boyutlarında GNP ilave edilerek kompozit kaplama 
üretilmiştir. 0,3 g/l GNP’ler ultrasonik prob yardımı ile 
kaplama banyosuna ilave edilmiştir. GNP ile takviye 
edilmiş tabakalar üretilirken GNP’lerin topaklaşmasını 
(aglomerasyonunu) engellemek için kaplama esnasında 
manyetik karıştırmanın yanında kaplama öncesi ultrasonik 
prob çalıştırılmıştır.  

Kaplama tabakasının altlıkla iyi bir birleşme 
sağlayabilmesi, düzgün ve homojen bir kaplama tabakası 
elde edebilmek için altlıkların yüzeyi düzgün ve temiz 
olması gereklidir. İstenilen ebatlarda çelik levhalardan elde 
edilen katot malzemeleri, zımpara yardımı ile yüzeyleri 
düzgün ve temiz hale getirilmiştir. Çelik katot yüzeyleri 
400, 600, 800 numaralı silisyum karbür (SiC) zımparalar 
kullanılarak yüzeyi ıslak zımparalanmış ve alkolle 
temizlendikten sonra kurutulup deneye hazır hale 
getirilmiştir. Kaplama öncesi çelik levhalar hacimce % 10 
H2SO4 çözeltisine daldırılmış 50 sn bekletilmiş sonrasında 
saf su ile yıkanarak kaplama sistemine yerleştirilmiştir. 
Kaplama çalışmaları, 5 A/dm2 akım yoğunluğu altında DC 
akım türünde gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Elektrolitik kaplama banyoları çalışma koşulları. 

300 g/l 
50 g/l 
40 g/l 
0,1 g/l 

50 ± 5 °C 
4 ± 2 
5 A/dm2

DC 
30 dak. 
30 dak. 
Ni 

Banyo Bileşimi 
NiSO4.6H2O 
NiCl2.6H2O 
H3BO3 
SDS (Sodium dodecyl 
sulfate) 
Kaplama Parametreleri 
Sıcaklık 
pH 
Akım Yoğunluğu 
Akım Türü 
Manyetik Karıştırma 
Ultrasonik Karıştırma 
Anot 
Katot St 37 çelik 

Kaplamaların yapısal özellikleri enerji dağılımlı x-ışınları 
spektrometre (EDS) donanımlı Zeiss Supra taramalı 
elektron mikroskobu (SEM) ve Nikon marka Eclipse LV150 
model optik metal mikroskobu (OM) kullanılarak 

incelenmiştir. Kaplamaların faz analizleri Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
bünyesinde bulunan Panalitical X-ışını kırınım ölçer (XRD) 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. XRD ölçümlerinde λ= 
1,54059 Å dalga boyuna sahip CuKα ışınımı kullanılmıştır. 
Mikrosertlik ölçümleri Shimadzu HVM mikrosertlik 
cihazında Vickers batıcı uç kullanılarak 50 gram yük 
altında yapılmıştır. Her bir numune için en az 5 ölçüm 
alınarak ortalama sertlik değeri hesaplanmıştır. Yüzey 
pürüzlülüğü Mitutoyo Surtest SJ-400 marka profilometrede 
kaplama yüzeyinde 1000 μm mesafede tarama yapılarak 
gerçekleştirilmiştir. Her bir numune için üç farklı ölçüm 
alınmıştır. Cihazda alınan yüzey pürüzlüğü sonuçlarının 
ortalaması alınmıştır. 

St 37 çelik altlık, saf Ni ve Ni/GNP (0,3 g/l) kaplamaların 
aşınma deneyleri 5 N’luk normal yük altında kuru ortamda 
doğrusal zıt yönlü düzlem-bilye aşınma (reciprocating ball-
on-flat) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karşı 
malzeme olarak 10 mm çaplı alümina (Al2O3) bilye  kullanılmıştır. Aşınma deneyleri 1,7 cm/s kayma hızıyla ve 
50 m kayma mesafesinde uygulanmıştır. Aşınma deneyleri 
sonrası bilye ve aşınma izleri OM ve SEM ile incelenmiştir.  

3. Bulgular ve Tartışma

Şekil 1’de DC akım altında 50 °C de 30 dk. süre ile 5 
A/dm2 akım uygulanarak çelik altlık üzerine biriktirilen saf 
Ni kaplama ve Ni-GNP (0,3 g/l) kompozit kaplamanın 
yüksek çözünürlüklü yüzey morfolojileri görülmektedir. DC 
akım altında üretilen saf Ni kaplamada tanelerin polihedron 
şeklinde olduğu görülmektedir. Kompozit kaplamanın 
yüzey SEM görüntüleri incelendiğinde polihedron tane 
şeklinin kaybolduğu ve ince taneli yapıya dönüştüğü tespit 
edilmiştir (Şekil 1). Şekil 2’de 0,3 g/l GNP içeren Ni matrisli 
kompozit kaplamadaki elementel haritalama sonuçları 
verilmiştir. Şekil 2 incelendiğinde kompozit kaplamada 
GNP’nin yapı içerisinde homojen olarak dağıldığı 
görülmüştür. 

Şekil 1. DC akım altında üretilmiş saf Ni ve kompozit 
kaplamanın yüzeyine ait OM ve SEM görüntüleri. 
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Şekil 2. DC akım altında 50 °C de 30 dk. süre ile 5 A/dm2 
akım yoğunluğunda üretilmiş 0,3 g/l Gr içeren Ni matrisli 
kompozit kaplamadaki elementel haritalama görüntüleri. 

Şekil 3’de saf Ni ve 0,3 g/l GNP içeren kompozit 
kaplamanın XRD analiz sonuçları verilmektedir. XRD 
sonuçlarına göre DC akım türünde sırası ile 2θ=44,4° ve 
51,8° de iki adet keskin pik ortaya çıkmakta ve (200) 
pikinin baskın olduğu açıkça görülmektedir. DC akım 
türünde üretilen saf Ni ve kompozit kaplamanın XRD 
grafikleri beraber değerlendirildiğinde, kompozit 
kaplamalarda (200) Ni pik şiddeti azalmakta ve pik 
genişliği artmaktadır. Bu durum GNP partiküllerinin 
kaplama banyosu içerisine ilave edilmesiyle Ni-GNP 
kompozit kaplamanın tane boyutunun düşmesine 
bağlanabilir. GNP partikülleri daha fazla çekirdeklenme 
bölgesi sağlar ve böylece kristal büyümesini geciktirerek 
kompozit kaplamanın Ni matriksi daha ince tane boyutuna 
sahip olur [8]. 

Şekil 3. DC akım türünde üretilmiş saf Ni ve kompozit 
kaplamanın XRD grafikleri. 

Kaplama işlemi öncesi Ra=0,09 µm yüzey pürüzlülüğüne 
sahip St 37 çelik altlık saf Ni kaplama ve kompozit 
kaplama sonrası yüzey pürüzlülüğü sonuçları Şekil 4’de 
verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü incelendiğinde 0,3 GNP 
içeren kompozit kaplamının yüzey pürüzlülüğünde düşüş 
görülmüştür. Bu durumun nedeni, kompozit kaplamanın 
daha küçük tane boyutuna bundan dolayı daha düzgün istif 
yoğunluğuna ve daha kompakt bir yapıya sahip olmasıdır.  

Şekil 4. DC akım türünde üretilmiş saf Ni kaplama ve 0,3 
g/l GNP içeren kompozit kaplamanın yüzey pürüzlülüğü. 

Saf Ni ve kompozit kaplamanın sertlik değerlerinin değişimi 
Şekil 5’de verilmiştir. DC akım türünde banyo içerisine 0,3 
g/l GNP ilavesinin kaplama tabakasının sertliğini artırdığı 
tespit edilmiştir. Kumar vd., (2013) ve Algul vd., (2015) 
yapı içerisine giren Gr’in sertliği arttırdığını 
raporlamışlardır. Sertlik sonuçları SEM (Şekil 1), elementel 
haritalama görüntüleri (Şekil 2) ve XRD (Şekil 3) sonuçları 
ile birlikte değerlendirildiğinde yüzey merkezi kübik (YMK) 
yapıdaki Ni kafesine GNP’nin girmesi ile sertliği artırdığı 
sonucuna ulaşılmaktadır. 

Şekil 5. DC akım türünde üretilmiş saf Ni kaplama ve 0,3 
g/l GNP içeren kompozit kaplamanın sertlikleri. 

Sekil 6’da aşınma hızındaki değişim görülmektedir. DC, 
akım türünde üretilmiş saf Ni ve 0,3 g/l GNP içeren 
kompozit kaplamanın aşınma hızları karşılaştırıldığında en 
düşük aşınma hızı değeri Archard’ın kanununa [9] uygun 
şekilde kompozit kaplamada elde edilmiştir (Şekil 5. ve 
Şekil 6). DC akımla üretilen 0,3 g/l GNP içeren kompozit 
kaplama saf Ni kaplama ile karşılaştırıldığında 
mikrosertliğin artması ve aşınma hızının düşmesi net bir 
biçimde anlaşılabilmektedir. Burada Ni matris içerisinde 
giren GNP nanopartiküller tane inceltme ve dispersiyon 
sertleşmesi etkileri yoluyla Ni tanelerinin büyümesini ve 
yük altında matrisin plastik deformasyona uğramasını 
engellemektedir. Tane incelmesi ve dispersiyon 
sertleşmesi etkileri GNP ile artmaktadır [9]. 
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Şekil 6. DC akım türünde üretilmiş saf Ni kaplama ve 0,3 
g/l GNP içeren kompozit kaplamanın aşınma hızları. 

Şekil 7’da kuru ortam aşınma deneylerinde DC akım 
altında üretilen saf Ni ve 0,3 g/l GNP içeren kompozit 
kaplamanın ve karşı malzeme olarak kullanılan Al2O3 
bilyelerin aşınma yüzey görüntüleri, aşınma hızı ve 
sürtünme katsayısı grafikleri karşılaştırmalı olarak 
incelendiğinde, Al2O3 bilye ile oluşturulan aşınma iz 
derinliği ve geniş yüzey hasarından dolayı St 37 çelik altlık 
(3,25 × 10-5 mm3/Nm) ve saf Ni kaplama yüksek aşınma 
hızı (1,75 × 10-5 mm3/Nm) sergilemektedir. GNP içeren 
kompozit kaplamanın aşınma iz genişliği ile karşı malzeme 
olarak kullanılan Al2O3 bilyelenin aşınma iz büyüklüğünün 
azaldığı görülmektedir. Sürtünme katsayısı grafikleri 
incelendiğinde GNP içeren kompozit kaplamanın ortalama 
sürtünme katsayısı da azalmaktadır. Sürtünme 
katsayısında önemli parametrelerden olan yüzey 
pürüzlülüğü (Şekil 4) ve mikrosertlik (Şekil 5) grafikleri 
beraber değerlendirildiğinde en düşük yüzey pürüzlülüğü 
ve en yüksek sertlik değerinin 0,3 g/l GNP içeren kompozit 
kaplamanın verdiği görülmüştür. Sertliğin yüksek ve yüzey 
pürüzlülüğünün düşük olması sürtünme katsayısını 
düşürmektedir.  

Şekil 7. St 37 çelik altlık ve DC akım altında üretilmiş saf Ni 
ve 0,3 g/l GNP içeren kompozit kaplamanın ve karşı 

malzeme olarak kullanılan Al2O3 bilyelerin aşınma yüzey 
görüntüleri, aşınma hızı değerleri ve sürtünme katsayısı 

grafikleri. 

Sonuçlar 

Bu çalışmada elektrolitik kaplama yöntemi kullanılarak St 
37 çelik altlıklar üzerine saf Ni kaplama ve GNP katkılı Ni 
kompozit kaplama başarılı bir şekilde üretilmiştir. Üretilen 
kaplamalar enerji dağılımlı x-ışınları spektrometre (EDS) 
donanımlı taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-ışınları 
difraktometresi (XRD), yüzey profilometresi, mikrosertlik ve 
aşınma deneyleri kullanılarak analiz edilmiştir. 

 DC akım türünde üretilen kompozit kaplamada GNP
ilavesinin matrisin (Ni) tane yapısını incelttiği
görülmüştür.

 EDS analizi sonucunda kompozit kaplamada
GNP’nin yapı içeresine homojen dağıldığı
gözlenmiştir.

 GNP ilavesi yüzey pürüzlülüğünü azaltmıştır.
 Saf Ni kaplama ve kompozit kaplamanın aşınma ve

sertlik sonuçları beraber incelendiğinde en düşük
aşınma hızı ve en yüksek sertlik kompozit kaplamada
elde edildiği görülmektedir. Bu durumun nedeni
yapısal incelemeler sonucu DC akım türünde üretilen
kompozit kaplamanın daha kompakt bir yapıya sahip
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Özet 

Seramik fırınlarında yakıt olarak doğalgaz 
kullanılmaktadır ve ülkemiz doğalgazı ithal etmektedir. 
Bu yüzden doğalgaz kullanımında tamamen dışa 
bağımlı olup ekonomik açıdan da olumsuz yönde 
etkilenilmektedir. Endüstriyel üretim yapan firmalarda 
pişirim sıcaklık ve sürelerinin düşürülmesi yakıt tüketimi 
açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Kullanılan 
doğalgaz miktarının azaltılması ile doğru orantılı olarak 
dışa bağımlılık da azalacaktır. Yakıt olarak kullanılan 
doğalgazın fırın içerisinde girdiği reaksiyonlardan sonra 
açığa çıkardığı gazların çoğunluğu sera etkisi yapan 
gazlardır. Kullanılan doğal gaz miktarını azaltmak bu 
gazların miktarını da azaltacaktır. Bu çalışmada 
seramik sağlık gereçleri bünyesinde ergitici hammadde 
olarak kullanılan albit hammaddesi yerine kısmen 
vollastonit hammaddesinin bünyeye ilave edilmesiyle 
teknolojik özellikleri bozmadan sinterleme sıcaklığının 
düşürülmesi amaçlanmıştır. Çalışma için numuneler 
endüstriyel üretim yapan Kayseri Turkuaz Seramik 
Firmasında hazırlanmıştır. Vollastonitin bünyeye ilavesi 
ile elde edilen numunelerde deformasyon miktarının V-
0.5 ve V-1 de yükseldiği, vollastonit miktarının daha da 
artmasıyla düştüğü, eğilme mukavemeti değerlerinin 
hepsinde arttığı tespit edilmiştir. Küçülme değerlerinde 
ise genel olarak arttığı gözlemlenmiştir. Bu değerlere 
göre pişirim sıcaklığında bir düşüş yaratabileceği 
düşünülmektedir. Aynı zamanda düşük sıcaklıkta 
geliştirilmiş yeni numunelerdeki teknik özelliklerin 
standarttan da iyi olması ile seramik sağlık gereci 
sektörü için hem yakıt açısından hem de alternatif farklı 
bir hammaddenin sektöre kazandırılması ile önemli bir 
katkı sağlanmış olacaktır. 
Anahtar kelimeler: vollastonit, seramik, sinterleme, 
ergitici 
Abstract 
Gas is usen as fuel for ceramic kiln and our country 
export it. Therefore; We are dependent on outside 
financial sources for fuel. This reason affect our 
economy negatively.  
Decrease of firing time and temperature takes 
advantage for industrial production companies in terms 
of fuel consumption. Decrease of total amount 

consumed gas means decrease of external 
dependence.  
Most of the gases produced by the natural gas used as 
fuel after the reactions in the furnace are greenhouse 
gases. Reducing the amount of natural gas used will 
reduce the amount of these gases. In this study, 
instead of albite raw material used as melting raw 
material in ceramic sanitary ware, wollastonite raw 
material is added to the structure to reduce sintering 
temperature without disturbing technological properties. 
The samples were prepared in Kayseri Turkuaz 
Ceramics Company which makes industrial production. 
It was found that the deformation amount increased in 
V-0.5 and V-1 in the samples obtained by the addition 
of wollastonite to the body, it decreased with increasing 
wollastonite amount and it was found that the bending 
strength values increased in all. It was observed that 
shrinkage values increased in general. 
According to these values, it is thought that it may 
cause a decrease in firing temperature. At the same 
time, the technical characteristics of the new samples 
developed at low temperatures are better than the 
standard, and an important contribution will be made for 
the ceramic sanitary ware sector by adding a different 
raw material to the sector both in terms of fuel and 
alternative. 

Keywords:  
wollastonite, ceramic, sintering, melter 

1. Giriş

Seramik sektörü Türkiye için katma değeri en yüksek 
sektörlerden biridir. Ülkemizin sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümeye kavuşturulabilmesi için, üretimdeki 
“Katma Değer” in ülkede daha fazla oluşması 
gerekmektedir. Çünkü “Yerli Üretim” olarak tanımlanan 
“Katma Değer” in yurt içinde gelişmesi, daha çok üretim 
ve istihdam ile toplumsal refahın da temel kaynağını 
oluşturmaktadır[1]. Aynı zamanda seramik sektörü, 
özellikle son birkaç on yıllık süre içinde çok önemli 
gelişmeler göstererek, yer ve duvar seramikleri, sağlık 
gereçleri, refrakterler, özel camlar, çimentolar, 
aşındırıcılar, süper iletkenler, ileri teknoloji seramikleri 
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gibi çok geniş bir alanı içine almaktadır. Ülkemizde, bu 
sanayi dallarında çok önemli gelişmeler olmakla birlikte 
bu alanda kullanılan hammaddelerin kalitelerinin 

yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar göreceli olarak yetersiz 
kalmakta ve genellikle bu hammaddelerin çoğu 

gibiüretildikleri  seramik hammaddesi olarak 
kalitelikullanılmakta,  hammaddeler ise ithal 

edilmektedir. Bu durum bir yandan son ürün üreten 
fabrikalara devamlı aynı kalitede malzeme teminini 
zorlaştırmakta, diğer yandan da son ürünlerde kalite 
düşmelerine ve maddi kayıplara yol açmaktadır[2]. Öte 
yandan, mevcut hammadde kaynaklarına ek olarak, 
yeni kaynakların araştırılmasına gereken önem git gide 
artmaktadır [3].  
Seramik fırınlarında yakıt olarak doğalgaz 
kullanılmaktadır ve ülkemiz doğalgazı ithal etmektedir. 
Bu yüzden doğalgaz kullanımında tamamen dışa 
bağımlı olup ekonomik açıdan da olumsuz yönde 
etkilenilmektedir. Endüstriyel üretim yapan firmalarda 
pişirim sıcaklık ve sürelerinin düşürülmesi yakıt tüketimi 
açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Kullanılan 
doğalgaz miktarının azaltılması ile doğru orantılı olarak 
dışa bağımlılık da azalacaktır. Yakıt olarak kullanılan 
doğalgazın fırın içerisinde girdiği reaksiyonlardan sonra 
açığa çıkardığı gazların çoğunluğu sera etkisi yapan 
gazlardır. Kullanılan doğal gaz miktarını azaltmak bu 
gazların miktarını da azaltacaktır. Bu çalışmada 
seramik sağlık gereçleri bünyesinde ergitici hammadde 
olarak kullanılan albit hammaddesi yerine kısmen 
vollastonit hammaddesinin bünyeye ilave edilmesiyle 
teknolojik özellikleri bozmadan sinterleme sıcaklığının 
düşürülmesi amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada sağlık gereçleri bünyesinin fiziksel ve 
teknik özelliklerini bozmadan vollastonit ilavesi ile 
pişirim sıcaklığının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu 
amaçla, sağlık gereci üretiminde kullanılan “standart 
sağlık gereci massesine” ağırlıkça % 0.5, % 1, % 2, % 

3 ve % 4 oranında vollastonit ilaveleri yapılarak 
deneysel çalışmalar için masse karışımları (deneme 
reçeteleri) hazırlanmıştır. Sağlık gereci üretimi amacıyla 
hazırlanan deneme reçeteleri alçı kalıp yöntemi ile 
şekillendirilmiş ve etüvde kurutulmuştur. Deneme 
reçetelerinden hazırlanan deney numuneleri tünel 
fırında 1217 ºC sıcaklıklarda pişirilmiştir. Pişirilen deney 
numunelerinde küçülme, su emme, deformasyon, 
mukavemet değerleri ölçülmüş standart (katkısız) 
numune ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın son 
bölümünde, elde edilen deneysel bulgu ve sonuçlar 
tartışılmıştır. 
2. Materyal ve Yöntem

Çalışma sürecinde öncelikle vollastonit hammaddesi ve 
bünye bileşiminde kullanılmak üzere diğer 
hammaddeler Turkuaz Seramik Ltd.Şti.’den temin 
edilmiştir. Pişme küçülmesi, deformasyon, su emme ve 
pişme mukavemeti ölçümlerinin yapılabilmesi için 
endüstriyel koşullarda hazırlama işlemleri Turkuaz 
Seramik (Kayseri) firmasında yapılmıştır. (Şekil 1) 
Hammaddelerin analiz sonuçları çizelge 1-2‘de 
verilmiştir. Vollastonit hammaddesinin ilavesi ile çok 
sayıda denemeler yapılmıştır. Vollastonit oranına göre 
numuneler std, V-0.5, V-1, V-2, 
V-3, V-4 olarak kodlanmıştır. Tablo 15 incelendiğinde 
vollastonit hammaddesi ilavesi ile mukavemet 
değerlerinin vollastonit artışına bağlı olarak arttığı su 
emme değerlerinin ise standarda kıyasla azaldığı 
görülmektedir. Bu teknik özellikler değerlendirildiğinde 
Vollastonitin standarda kıyasla sistemde olumlu etki 
yarattığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada sağlık gereci 
ürünler üzerinde vollastonit etkisinin sistemde fiziksel 
özellikler açısından tercih edilebilir olduğu 
görülmektedir. Deneylerde kullanılan döküm çamuru ile 
vollastonit katkı (%ağırlıkça)  miktarları Çizelge 3 ’te 
verilmiştir. 

Şekil 1. Numune hazırlama aşamaları

Jet Değirmen 

Açıcı Viskozimetre Tiksotropi Alçı Kalıp 

Seramik Bilyalı Öğütücü Elek Bakiyesi Cihazı 
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Çizelge 1. Vollastonitin kimyasal analizi ( % ağırlık ) 2.1.Döküm Çamurunun Hazırlanması 

Kullanılacak vollastonit oranları belirlendikten sonra 
Turkaz Seramik A.Ş.’de kullanılan döküm çamuru 
referans/standart olarak alıp vollastonit hammaddeleri 
oranına göre hazırlanmış reçeteler ile özellikleri 
açısından kıyaslanmıştır. Oluşturulan bileşimler çizelge 
3’te verilmiştir. Bu bileşimlere sahip numunelerin 
özelliklerini kıyaslamak amacı ile reçeteler 
hazırlandıktan sonra ortalama 27 dakika yaş öğütmeye 
tabi tutulmuş, değirmenin 63 mikronluk elek bakiyesi % 
2-2,5 olacak şekilde ayarlanmıştır. Değirmenden alınan 
çamur açıcıya bağlanmıştır. Bu sırada killer kuru 
öğütmeye tabi tutulup açıcıya ilave edilmiştir. Açıcıya 
silikat ve su ilavesiyle çamur oluşturulmaya 
başlanmıştır. Daha sonra açıcıya kaolenlerin de 
ilavesiyle eklenecek silikat ve su miktarı ayarlanmıştır. 
Çamurun elek bakiyesi %3-3,20 tutulmuştur. İstenilen 
sonuçlar alınınca çamur 1 günlük yaşlandırmaya tabi 
tutulmuştur. Bir gün yaşlanmanın ardından viskozite, 
tiksotropi, sıcaklık, litre ağırlığı değerleri standart reçete 
ile aynı şartlar altından kıyaslamak amacıyla sabit 
tutulmuştur 

Çizelge 2.  Standart reçetede kullanılan hammaddelerin kimyasal analizleri (ağırlıkça % ) 

ÇİZELGE 3. Deneylerde kullanılan reçeteler ve vollastonit miktarı(% ağırlıkça ) 

Reçeteler STD V-0.5 V-1 V-2 V-3 V-4 

ALBİT 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24,5 

KUVARS 17 17 17 17 17 17 

KİL 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

KAOLEN 27 27 27 27 27 27 

VOLLASTONİT 0 0,5 1 2 3 4 
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Hazırlanan çamurdan iki adet deformasyon, iki adet 
küçülme, bir adet mukavemet numunesi alçı kalıplara 
dökülmüştür. Yaklaşık 2-2,5 saat beklenerek alçı 
kalıptan alınmıştır. Kalıptan alınan numuneler etüvde 
kurutularak rötuşları yapılmıştır. Bütün bu işlemler her 
bir reçete için ayrı ayrı uygulanmıştır. Hazırlanan 
numuneler tünel tipi fırında aynı şartlarda olması adına 
aynı anda 1218°C’de /17 saat pişirilmiştir. Pişme 
sonrası numunelerin su emme, mukavemet, 
deformasyon, pişme küçülmesi sonuçları standart 
reçete ile kıyaslanmıştır.  

3. Yapılan Testler
3.1. Tiksotropi, Viskozite ve Yoğunluk Testi 

Yapılan tüm reçetelerde yoğunluk, viskozite, tiksotropi 
değerleri ölçülmüştür. Bu değerlerin standarda yakın 
olması istenmiştir. (Şekil 2-3) 

Şekil 2. Viskozite değerleri 

Şekil 3. Viskozite ve tiksotropi değerleri 

3.2.Kalınlık Alma 

Numunelerin kalınlık alma davranışları şekil 4‘ te de 
görüldüğü gibi vollastonit ilavesiyle standart ile 
kıyaslandığında pek fazla değişmemektedir. 

Şekil 4. Kalınlık alma sonuçları 

3.3 Küçülmeler 

Vollastonit ilaveli numuneler ile standart numune 
kıyaslandığında kuru küçülmelerin arttığı pişme 
küçülmelerinin ise belli oranlarda arttığı ve daha sonra 
azaldığı gözlenmiştir. Dolayısıyla belli oranlarda 
vollastonit ilavesinin pişirim sıcaklığını düşürebileceği 
ön görülmüştür. (Şekil 5) 

Şekil 5. Küçülme Sonuçları 

3.4. Mukavemet Testi 
Yapılan testler sonucunda mukavemet değerlerin 
standarda oranla arttığı şekil 6’da görülmektedir. 

Şekil 6. Mukavemet sonuçları 

3.5 Deformasyon 
Şekil 7‘de görüldüğü gibi deformasyon değerlerinin 
vollastonit ilavesi ile önce arttığı sonradan azaldığı 
görülmüştür. 
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Şekil 7. Deformasyon sonuçları 

3.6.Su Emme  
Yapılan testler sonucunda su emme değerlerinin 
seramik sağlık gereçleri standartlarına uygun olduğu 
görülmüştür. (Şekil 8) 

Şekil 8. Su emme değerleri 

4.Sonuçlar

Ülkemiz seramik sağlık gereçleri sektöründe kullanılan 
fırınlarda doğalgaz temini açısından ithalata gerek 
duymaktadır. Sürekli bu yükü taşıyan seramik sağlık 
gereci sektöründe doğalgaz kullanımını azaltmak dışa 
bağımlılığı azaltacaktır. İlave olarak kullanılan 
hammaddenin seramik sağlık gereci bünye fiziksel 
özelliklerine ne gibi etkilerinin olduğu araştırılmıştır. 
Çalışmanın esas amacı seramik sağlık gereçleri 
bünyesinde ergitici hammadde olarak kullanılan albit 
hammaddesi yerine kısmen vollastonit hammaddesinin 
bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik özellikleri 
bozmadan sinterleme sıcaklığının düşürülmesidir. 
Çalışma sonucunda dayanım, su emme ve küçülme 
açısından standarda yakın sonuçlar elde edilmiş. 
Standartta kullanılan albit hammaddesine ilave olarak 
vollastonit kullanımı sinterleme sıcaklığını düşüreceği 
ve bununla birlikte doğalgaz kullanımı azaltacağı 
deformasyon ve küçülme değerlerinin artması 
sebebiyle öngörülmüştür. Enerji tüketiminin azalmasıyla 
sera gazı etkisi de azalacaktır. Böylece hem seramik 
sektörüne, hem çevre ve insan sağlığına, hem de 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacaktır. 
5. Öneriler
Sinterleme sıcaklığının düşürülmesinin hem seramik 
sektörüne hem ülkemize önemli kazanımlar 
sağlayacağı öngörülmektedir.  
Bütün çalışmaların endüstriyel koşullarda yapılması 
sebebi ile fırın sıcaklığı düşürülememiştir. Optik 
dilatometre testi ile pişirim sıcaklığının ne kadar 

düşürülebileceği tespit edilip sonuçlar optik dilatometre 
testi ile güçlendirilebilir. 
Tez süreci kapsamında Turkuaz Seramik bünyesinde 
çalışmaların yürütülmesi, uygun olan reçetelere ve 
hammaddelere karar verildikten sonra tekrar 
karakterizasyonun yapılması ve en son olarak döküm-
kurutma-pişirme işlemlerinin yapılması gibi aşamalar 
nedeniyle sadece mikroyapı analizleri yapılamamıştır. 
Gerçekleştirilen aşamaların haricinde mikroyapı ile 
sonuçlar desteklenebilir.   
Çalışmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen seramik 
ürünlerin sırlanması ile ilgili çalışmalar yürütülerek, sır 
reçeteleri oluşturulacaktır. Tezin yarım dönemi kapsıyor 
olması, ilgili test sonuçlarının karşılaştırılabilmesi ve 
endüstriyel koşullarda hazırlanabilmesi için Turkuaz 
Seramik bünyesinde süreçlerin gerçekleştirilmiş olması 
nedeniyle iş Tablosu seramik bünye üzerine 
hazırlanmak durumunda kalmıştır. Literatür araştırma,  
 vollastonit ve diğer hammaddelerin temin edilmesi, 
vollastonit hammaddelerinin analizleri ve reçetelerin 
geliştirilmesi, ilgili standart testlerin yapılması (XRF-su 
emme-küçülme-mukavemet), iyi sonuç veren 
reçetelerin seçilmesi ve alçı kalıplarda döküm işleminin 
yapılması gibi yürütülmesi gereken faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. (Seramik bünye üretimi Turkuaz 
Seramikte yapılmıştır) 
6.Teşekkür
Bu çalışmanın yapılması sırasında yardımlarını 
esirgemeyen Turkuaz Seramik A.Ş. başta AR-GE 
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Özet 
Seramik fırınlarında yakıt olarak doğalgaz 

kullanılmaktadır ve ülkemiz doğalgazı ithal etmektedir. 

Bu yüzden doğalgaz kullanımında tamamen dışa 

bağımlı olup ekonomik açıdan da olumsuz yönde 

etkilenilmektedir. Endüstriyel üretim yapan firmalarda 

pişirim sıcaklık ve sürelerinin düşürülmesi yakıt 

tüketimi açısından önemli avantaj sağlamaktadır. 

Kullanılan doğalgaz miktarının azaltılması ile doğru 

orantılı olarak dışa bağımlılık da azalacaktır. Yakıt 

olarak kullanılan doğalgazın fırın içerisinde girdiği 

reaksiyonlardan sonra açığa çıkardığı gazların 

çoğunluğu sera etkisi yapan gazlardır. Kullanılan doğal 

gaz miktarını azaltmak bu gazların miktarını da 

azaltacaktır. Bu çalışmada seramik sağlık gereçleri 

bünyesinde ergitici hammadde olarak kullanılan albit 

hammaddesi yerine kısmen talk hammaddesinin 

bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik özellikleri 

bozmadan sinterleme sıcaklığının düşürülmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma için numuneler endüstriyel 

üretim yapan Kayseri Turkuaz Seramik Firmasında 

hazırlanmıştır. Talkın bünyeye ilavesi ile elde edilen 

numunelerde deformasyon miktarının düştüğü, eğilme 

mukavemeti değerlerinin arttığı tespit edilmiştir. 

Endüstriyel pişirim sıcaklığı sağlık gereci ürünleri için 

1218 °C iken talk ilaveli numunelerde pişirim 

sıcaklığının 1180 °C’lere ulaştığı ve deformasyon 

gözlenmediği görülmüştür. Pişirim sıcaklığında yaklaşık 

50 °C’lik bir düşüş ve aynı zamanda düşük sıcaklıkta 

geliştirilmiş yeni numunelerdeki teknik özelliklerin 

standarttan da iyi olması ile seramik sağlık gereci 

sektörü için hem yakıt açısından hem de alternatif farklı 

bir hammaddenin sektöre kazandırılması ile önemli bir 

katkı sağlanmıştır. 

Anahtar kelime: Talk, seramik, sinterleme, ergitici 
Abstract 
Gas is usen as fuel for ceramic kiln and our country 

export it. Therefore; We are dependent on outside 

financial sources for fuel. This reason affect our 

economy negatively. 

Decrease of firing time and temperature takes 

advantage for industrial production companies in terms 

of fuel consumption. Decrease of total amount 

consumed gas means decrease of external 

dependence.Most of the gases produced by the natural 

gas used as fuel after the reactions in the furnace are 

greenhouse gases. Reducing the amount of natural gas 

used will reduce the amount of these gases. In this 

study, instead of albite raw material used as melting 

raw material in ceramic sanitary ware, it is aimed to 

reduce sintering temperature without adding 

technological talc partially. The samples were prepared 

in Kayseri Turkuaz Ceramics Company which makes 

industrial production. It was determined that 

deformation amount decreased and bending strength 

values increased in samples obtained by adding talc to 

the body. While the industrial firing temperature was 

1218 ° C for sanitary ware products, it was observed 

that the firing temperature reached 1180 ° C and no 

deformation was observed in talc added samples. With 

a decrease in firing temperature of about 50 ° C and at 

the same time the technical characteristics of the new 

samples developed at low temperature are better than 
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the standard, it has made a significant contribution to 

the ceramic sanitary ware sector by introducing a 

different raw material to the sector both in terms of fuel. 

Keywords: Talc, ceramic, sintering, melting 

1. Giriş
Seramik sektörü Türkiye için katma değeri en yüksek 

sektörlerden biridir. Ülkemizin sürdürülebilir bir 

ekonomik büyümeye kavuşturulabilmesi için, üretimdeki 

“Katma Değer” in ülkede daha fazla oluşması 

gerekmektedir. Çünkü “Yerli Üretim” olarak tanımlanan 

“Katma Değer” in yurt içinde gelişmesi, daha çok üretim 

ve istihdam ile toplumsal refahın da temel kaynağını 

oluşturmaktadır [1]. Son yıllardaki hızlı nüfus artışı ve 

yüksek yaşam standartları dünyadaki kaynakların hızla 

azalmasına sebep olmaktadır. Kaynakların durumuna 

ilişkin endişeler insanlık açısından gelecek konusunu 

da beraberinde getirmektedir.  Geleneksel sektörün, 

katma değeri daha yüksek yeni ürünleri pazara 

sunabilmesi için inovatif ürünlerin araştırılması ve yeni 

ürün, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem 

kazanmaktadır. Bu noktada alternatif hammadde 

kaynaklarına olan ihtiyaç her sektör için başlıca sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, mevcut 

hammadde kaynaklarına ek olarak, yeni kaynakların 

araştırılmasına gereken önem git gide artmaktadır [2].  

Seramik fırınlarında yakıt olarak doğalgaz 

kullanılmaktadır ve ülkemiz doğalgazı ithal etmektedir. 

Bu yüzden doğalgaz kullanımında tamamen dışa 

bağımlı olup ekonomik açıdan da olumsuz yönde 

etkilenilmektedir. Endüstriyel üretim yapan firmalarda 

pişirim sıcaklık ve sürelerinin düşürülmesi yakıt tüketimi 

açısından önemli avantaj sağlamaktadır. Kullanılan 

doğalgaz miktarının azaltılması ile doğru orantılı olarak 

dışa bağımlılık da azalacaktır. Yakıt olarak kullanılan 

doğalgazın fırın içerisinde girdiği reaksiyonlardan sonra 

açığa çıkardığı gazların çoğunluğu sera etkisi yapan 

gazlardır. Kullanılan doğal gaz miktarını azaltmak bu 

gazların miktarını da azaltacaktır. Bu çalışmada 

seramik sağlık gereçleri bünyesinde ergitici hammadde 

olarak kullanılan albit hammaddesi yerine kısmen talk 

hammaddesinin bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik 

özellikleri bozmadan sinterleme sıcaklığının 

düşürülmesi amaçlanmıştır. 

Yapılan tez çalışmaları sonucunda incelemesi yapılan 

ergitici olarak kullanılan talk hammaddesi ilavesiyle 

sinterleme sıcaklığının düşürüldüğü tespit edilmiştir. Bu 

ergitici hammaddeler standart reçetede yer alan albit 

oranının düşürülmesiyle reçeteye eklenmiştir. Ülkemiz 

gelişmekte olan bir ülkedir  ve gelişimini  sürdürebilmesi 

için enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji tüketimindeki azalma 

aynı zamanda enerji üretiminde azalmaya neden 

olacağından atmosfere salınan sera gazlarının da 

salınımını azaltacaktır [3]. Sinterleme sıcaklığının 

düşmesi ile doğalgaz kullanımının önemli ölçüde 

azalacağı öngörülmüştür. Böylelikle 3000 parça/gün 

üretim yapan bir fabrikada her 10 °C düşük fırın 

rejiminin %3,1lik bir enerji tasarrufu yapacağı bununda 

yılda 64.660 TL’lik maliyet düşüşüne fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir[4]. 

Bu çalışmada sağlık gereçleri bünyesinin fiziksel ve 
teknik özelliklerini bozmadan talk ilavesi ile pişirim 
sıcaklığının düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 
sağlık gereci üretiminde kullanılan “standart sağlık 
gereci massesine” ağırlıkça % 0.5, % 1, % 2, % 3 ve % 
4 oranında talk ilaveleri yapılarak deneysel çalışmalar 
için masse karışımları (deneme reçeteleri) 

Sağlık gerecihazırlanmıştır.   üretimi amacıyla 
hazırlanan deneme reçeteleri alçı kalıp yöntemi ile 
şekillendirilmiş ve etüvde kurutulmuştur. Deneme 
reçetelerinden hazırlanan deney numuneleri tünel 
fırında 1217 ºC sıcaklıklarda pişirilmiştir. Pişirilen deney 
numunelerinde küçülme, su emme, deformasyon, 
mukavemet değerleri ölçülmüş standart (katkısız) 
numune ile karşılaştırılmıştır. Talk hammaddesi ilaveli 
numunelerin deney sonuçları karşılaştırılmış ve talk 
ilaveli numunelere optik dilatometre analizi yapılmıştır. 
Çalışmanın son bölümünde, elde edilen deneysel bulgu 
ve sonuçlar tartışılmıştır. 

2.MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma sürecinde öncelikle talk hammaddesi ve bünye 

bileşiminde kullanılmak üzere diğer hammaddeler 

Turkuaz Seramik Ltd.Şti.’den temin edilmiştir. Pişme 

küçülmesi, deformasyon, su emme ve pişme 

mukavemeti ölçümlerinin yapılabilmesi için endüstriyel 

koşullarda hazırlama işlemleri Turkuaz Seramik 

(Kayseri) firmasında yapılmıştır (Şekil1). 

Hammaddelerin analiz sonuçları Tablo 1 ve Grafik 1’de 

verilmiştir. Talk hammaddesinin ilavesi ile çok sayıda 

denemeler yapılmıştır. Talk oranına göre numuneler 

std, T-0.5, T-1, T-2, T-3, T-4 olarak kodlanmıştır. Tablo 

1 incelendiğinde talk hammaddesi ilavesinin küçülme 

ve deformasyon değerlerini arttırdığı görülmektedir. 

Endüstriyel üretim yapan firmada pişirim gerçekleşmiş 

olması ve büyük fırına müdahale şansının olmaması 
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nedeniyle pişirme sıcaklıklarının tespiti için optik 

dilatometre testinin yapılması öngörülmüştür. Talkın 

çizelge 1’de verilen kimyasal analizinden görüldüğü gibi 

MgO (toprak alkali) miktarı yüksektir. Seramik 

bünyelerde alkali ve toprak alkali oksit miktarının varlığı 

camsı faz miktarını arttırarak sistemin yoğunlaşma 

kinetiği üzerinde olumlu etki yaratır. Alkali ve toprak 

alkali içeren hammaddelerin seramik bünyelerde 

kullanımına ilişkin bazı çalışmalar literatürde 

bulunmaktadır.[5] Alkali miktarının artmasına bağlı 

olarak küçülme ve deformasyon miktarlarının pişirim 

sıcaklığının da artışı ile yüksek değere ulaşmış olması 

beklenen bir sonuçtur. Çizelge 4 ve şekil 2 

incelendiğinde mukavemet değerlerinin de talk artışına 

bağlı olarak arttığı su emme değerlerinin ise standarda 

kıyasla azaldığı görülmektedir. Bu teknik özellikler 

değerlendirildiğinde talkın standarda kıyasla sistemde 

olumlu etki yarattığı tespit edilmiştir. Sağlık gereci 

ürünlerinde talkın etkisinin değerlendirildiği bir çalışma 

literatürde bulunmamaktadır. Bu çalışmada sağlık 

gereci ürünler üzerinde talkın etkisinin sistemde toprak 

alkali içeriğini arttırarak yapının camsı fazını arttırması 

fiziksel özellikler açısından tercih edilebilir olduğu 

görülmektedir. Pişirim sıcaklığına ilişkin 

değerlendirmeler ise optik dilatometre analizi ile 

gerçekleştirilmiştir. Çizelge 5 ve Şekil 3’ te optik 

dilatometre verileri görülmektedir. Optik dilatometre 

analizi ile sinterleme eğrisinin türevinden sinterleme 

hızının maksimuma vardığı sıcaklık aralığı (flex noktası) 

ve deformasyon miktarı belirlenmiştir. 

Çizelge 1. Talkın kimyasal analizleri ( % ağırlık )

Şekil 1. Numune hazırlama aşamaları 

Jet Değirmen Elek Bakiyesi Cihazı 

Açıcı Viskozimetre Tiksotropi Alçı Kalıp 

Seramik Bilyalı Öğütücü 
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Çizelge 2.  Standart reçetede kullanılan hammaddelerin kimyasal analizleri (ağırlıkça % ) 

Çizelge 3. Oluşturulan reçeteler 

Reçeteler STD T-0.5 T-1 T-2 T-3 T-4 

ALBİT 28,5 28 27,5 26,5 25,5 24,5 

KUVARS 17 17 17 17 17 17 

KİL 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 

KAOLEN 27 27 27 27 27 27 

TALK 0 0,5 1 2 3 4 

3.Bulgular

Çizelge 4. Numunelerin fiziksel özellik sonuçları 
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Şekil 2. Numunelerin fiziksel özellikleri

Kullanılacak talk oranı belirlendikten sonra seramik 

sağlık gereçleri sektöründe kullanılacak standart bir 

reçete oluşturulmuş ve talk hammaddesi oranına göre 

hazırlanmış reçeteler ile özellikleri açısından 

kıyaslanmıştır. Oluşturulan bileşimler çizelge 3’de 

verilmiştir. Bu bileşimlere sahip numunelerin özelliklerini 

kıyaslamak amacı ile reçeteler hazırlandıktan sonra 

ortalama 27 dakika yaş öğütmeye tabi tutulmuş, 

değirmenin 63 mikronluk elek bakiyesi % 2-2,5 olacak 

şekilde ayarlanmıştır. Değirmenden alınan çamur 

açıcıya bağlanmıştır. Bu sırada killer kuru öğütmeye 

tabi tutulup açıcıya ilave edilmiştir. Açıcıya silikat ve su 

ilavesiyle çamur oluşturulmaya başlanmıştır. Daha 

sonra açıcıya kaolenlerin de ilavesiyle eklenecek silikat 

ve su miktarı ayarlanmıştır. Çamurun elek bakiyesi %3-

3,20 tutulmuştur. İstenilen sonuçlar alınınca çamur 1 

günlük yaşlandırmaya tabi tutulmuştur. Bir gün 

yaşlanmanın ardından viskozite, tiksotropi, sıcaklık, litre 

ağırlığı değerleri standart reçete ile aynı şartlar altından 

kıyaslamak amacıyla sabit tutulmuştur. Hazırlanan 

çamurdan iki adet deformasyon, iki adet küçülme, bir 

adet mukavemet numunesi alçı kalıplara dökülmüştür. 

Yaklaşık 2-2,5 saat beklenerek alçı kalıptan alınmıştır. 

Kalıptan alınan numuneler etüvde kurutularak rötuşları 

yapılmıştır. Bütün bu işlemler her bir reçete için ayrı 

ayrı uygulanmıştır. Hazırlanan numuneler tünel tipi 

fırında aynı şartlarda olması adına aynı anda 

1218°C’de /17 saat pişirilmiştir. Pişme sonrası 

numunelerin su emme, mukavemet, deformasyon, 

pişme küçülmesi sonuçları standart reçete ile 

kıyaslanmıştır. Olumlu sonuçlar neticesinde numuneler 

optik dilatometre testine tabi tutulmuştur.  

Şekil  3. Optik dilatometre sonuçları 

Çizelge 5. Optik dilatometre sonuçları 
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4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Ülkemiz seramik sağlık gereçleri sektöründe kullanılan 

fırınlarda doğalgaz temini açısından ithalata gerek 

duymaktadır. Sürekli bu yükü taşıyan seramik sağlık 

gereci sektöründe doğalgaz kullanımını azaltmak dışa 

bağımlılığı azaltacaktır. İlave olarak kullanılan 

hammaddenin seramik sağlık gereci bünye fiziksel 

özelliklerine ne gibi etkilerinin olduğu araştırılmıştır. 

Çalışmanın esas amacı seramik sağlık gereçleri 

bünyesinde ergitici hammadde olarak kullanılan albit 

hammaddesi yerine kısmen talk hammaddesinin 

bünyeye ilave edilmesiyle teknolojik özellikleri 

bozmadan sinterleme sıcaklığının düşürülmesidir. 

Çalışma sonucunda dayanım, su emme ve küçülme 

açısından standarda yakın sonuçlar elde edilmiş ve 

albit hammaddesine ilave talk hammaddesi 

kullanılmasının mümkün olacağı görülmüştür.  

Standartta kullanılan albit hammaddesine ilave olarak 

talk kullanımı sinterleme sıcaklığını yaklaşık 40°C 

düşürerek doğalgaz kullanımını azaltmış olacaktır. 

6000 parça/gün üretim yapan bir fabrikada her 40°C 

düşük fırın rejiminin %16,8’ lik bir enerji tasarrufu 

yapacağı bununda yılda 350.415 TL’lik maliyet 

düşüşüne fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Enerji 

tüketiminin azalmasıyla sera gazı etkisi de azalacaktır. 

Böylece hem seramik sektörüne, hem çevre ve insan 

sağlığına, hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış 

olacaktır. 

5.TEŞEKKÜR 

Bu çalışmanın yapılması sırasında yardımlarını 
esirgemeyen Turkuaz Seramik A.Ş. başta AR-GE 
müdürü Dinçer YARIMÇAM ve çalışanlarına, teşekkür 
ederim. 

6.KAYNAKLAR

[1]Web Sitesi 1- 10.04.2018, 

http://www.serfed.com/tr/content.php?content_id=123 

[2] Binal, G., ‘Manyezit Atıkların Seramik Karo 

Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi’ , doktora tezi, 

Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 

2013 

03.02.2019, [3] Web sitesi-2 

https://docplayer.biz.tr/34017989-Saglik-gerecleri-

uretiminde-enerji-ve-sinterleme-sicakliginin-

dusurulmesi-calismalari.html 

[4] Tiryaki V. “Sağlık gereçleri döküm çamurunda tane 

boyutu değişiminin fiziksel ve pişme özelliklerine olan 

etkisi’’ Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Seramik Mühendisliği Anabilim Dalında, Dumlupınar 

Üniversitesi,Kütahya,2014 

[5] Bayer Ozturk Z., Ay N.“Aninvestigation of theeffect 

of alkaline oxides on 

of porcelaintilesusingfactorialdesign’’Journal 

CeramicProcessingResearch, 13:2 , 635-640,2012 

Bayraktar I., Ersayın S.,. Gülsoy Ö.Y., Ekmekçi Y., Can 

M., “Temel Seramik ve Cam Hammaddelerimizdeki 

(Feldispat, Kuvars ve Kaolin) Kalite Sorunlan ve Çözüm 

Önerileri”, 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 

/14-15 Ekim 1999,22-33. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1270



THE EFFECT OF DIFFERENT JOINT ANGLES ON THE WELDING 
QUALITY AND METALLURGICAL PROPERTIES IN S355 J2 

MATERIALS COMBINED WITH FLASH BUTT WELDING 

YAKMA ALIN KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN S355 J2 
MALZEMELERİNDE FARKLI BİRLEŞTİRME AÇILARININ 

BİRLEŞTİRMENİN KAYNAK KALİTESİNE VE METALURJİK 
ÖZELLİKLERE ETKİSİ 

Merve Köroğlu
1,a

, Uğur Arabacı
2,b

1

2
Fen Bilimleri Enstitüsü /Gazi Üniversitesi 

Metalurji ve Malzeme Mühendisiliği / Teknoloji Fakültesi / Gazi Üniversitesi 

a
mervekoroglu12@gmail.com, 

b
uarabaci@gazi.edu.tr

Özet 

Günümüzde yakma alın kaynağı oldukça geniş bir 
alana yayılmıştır. Otomotiv, elektrik, havacılık gibi 
endüstrilerin ile birlikte çeşitli ana rayların kaynakları da 
olmak üzere demir yolları ve zincir imalatı ( baklaların 
kaynatılması) için de sık kullanılan bir yöntemdir. 
Yöntem dik kesite sahip alın, köşe ve halka biçimindeki 
düz ve silindirik parçaların kaynağında kullanılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, S355 J2 Ø28 mm malzemenin 
yakma alın kaynağı ile birleştirilmesi öncesinde 
değiştirilen birleştirme yüzey açısının  malzemenin 
kaynak kalitesi ve metalurjik özelliklerine etkisini 
araştırmaktır. Çalışmada S355 J2 malzeme yine S355 
J2 malzemeyle sırasıyla 45° ve 90° 'lik birleştirme 
açıları kullanılarak yakma alın kaynağı yöntemiyle 
birleştirilmiştir. Birleştirilen parçalara çekme, makro 
sertlik ve mikro sertlik testleri yapılmıştır. Ayrıca mikro 
yapı fotoğrafları alınarak kaynak kalitesi incelenmiştir. 
Değiştirilen yüzey açılarının mekanik özellikleri 
etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yakma alın kaynağı, S355 J2 
malzeme, Kaynaklanabilirlik. 

Abstract 

 Nowadays flash but welding is spread over a wide 
area. It is a common method for the welding of railways 
and production of chains as well as  industries such as 
automotive, electricity and aerospace. The method is 
used for the welding of flat and cylindrical shaped  butt, 
corner and ring parts have vertical cross section. The 
aim of this study was to investigate the effect of the 
modified joint surface angle on the weld quality and 
metallurgical properties of the material before the S355 
J2 Ø28 mm material was combined with the welding of 
the forehead. In the study, S355 J2 material was again 
combined with S355 J2 material by flash butt welding 
method by using angles of 45° and 90° respectively. 
Samples which welding were subjected to tensile, 
macro hardness and micro hardness tests. In addition, 

microstructure photographs were taken and quality of 
welding was examined. It was determined that the 
changed surface angles affect the mechanical 
properties. 

Keywords: Flash butt welding, S355 J2 material, 
Weldability. 

1.. Giriş

Yakma alın kaynağı, demir esaslı ve demir dışı metal 
ve alaşımları ile farklı malzeme çiftlerinin birleştirilmesi 
için rahatlıkla kullanılabilmektedir. Düşük karbonlu 
çeliklerin yanı sıra, orta ve yüksek mukavemetli çelikler, 
takım çelikleri, östenitik ve martenzitik paslanmaz 
çelikler, Al,Ni,Ti ve alaşımları da yakma alın kaynağı 
için uygun malzeme türleridir. Yöntem dik kesite sahip 
alın, köşe ve halka biçimindeki düz ve silindirik 
parçaların kaynağında kullanılmaktadır. [1].  

Günümüzde yakma alın kaynağı oldukça geniş bir 
alana yayılmıştır. Otomotiv endüstrisinde, soğuk 
haddelenmiş levhalardan üretilmiş yakma alın kaynaklı 
halkalardan tekerlek jantı üretilir. Elektrik endüstrisinde, 
yakma alın kaynağı ile levha ve özellikle silindirik forma 
haddelenmiş çubuklar ile motor ve jeneratör şasisi 
üretilir. Havacılık endüstrisi, iniş takımı, kontrol tertibatı 
ve pervane kanadı üretiminde yakma alın kaynağı 
kullanır. Ayrıca çeşitli ana rayların kaynağında yakma 
alın kaynağı kullanılır. [2-3] 

Yakma alın kaynağın işleminde temel olarak kontrol 
edilen akım, basınç, süre olmak üzere üç adet 
parametre bulunmaktadır. [4-5].  

İşlem, iş parçalarının alın yüzeylerinin temizlenmesi ve 
paralel konumda, alın alına sıkıştırılması ile 
başlamakta, relatif kontak noktalarının arttırılması 
aşamasından sonra, kaynak akımı devreye 
sokulmaktadır. Kontakt direnci ve kaynak akımının 
beraberce etkisinden, temas yüzeylerinde büyük bir ısı 
oluşmaktadır. Kaynak bölgesindeki sıcaklığın 850-
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1250°C’a ulaşması sonrası, etki ettirilen yığma kuvveti 
ile birleştirme tamamlanmaktadır.[6] 

Kaynak sırasında ergime ve patlamalar sebebi ile 
meydana gelen iki parça arasındaki boşluk, hareketli 
tablaların yaklaşması ile kapatılır. Yanmanın bütün 
yüzeyi kaplaması ve birleştirilecek yüzeyin tamamının 
ergimesinden sonra, tablanın ani hareketi ile   yüksek 
sıcaklıktaki yüzeyler birbirine bastırılır. Böylece 
pürüzlerin temas dirençleri ortadan kalkar ve 
kıvılcımlanma da biter. Kıvılcımlanma süresi; 
malzemenin ısıl iletkenliğine, parçaların kesitine, 
kıvılcımlanma çevirimine ve sekonder devre gücüne 
bağlıdır. [7-8]  

Bu çalışmada endüstri ve marine sektöründe kullanılan 
zincirlerinin baklalarının üretiminde kullanılan S355 J2 
malzeme yine S355 J2 malzemeyle sırasıyla 30°, 45°, 
60°, 75° ve 90° 'lik birleştirme açıları kullanılarak yakma 
alın kaynağı yöntemi kullanılarak birleştirilmiştir. 
Birleştirilen bu parçalardan, birleştirilmesi öncesinde 
değiştirilen birleştirme yüzey açısının  malzemenin 
kaynak kalitesi ve metalurjik özelliklerine etkisini 
gözlemlemek amacıyla numuneler hazırlanmış ve bu 
numunelere çekme, v-çentik ve mikro sertlik testleri 
uygulanmıştır. 

 Şekil 1. Yakma alın kaynağı prensibi 

2. Deneysel Çalışmalar

Bu çalışmada kullanılan Ø28 mm silindirik S355 J2 
malzemelerin kaynak yüzeyleri aşağıdaki Şekil 2 ve 
3'de gösterildiği gibi önceden belirlenen 45° ve 90° 'lik 
birleştirme açılarında kesilmiş ve yüzeyleri temizlenerek 
kaynak işlemine hazır hale getirilmiştir. Kaynak işlemi, 
SCHLATTER marka yakma alın kaynak makinesi ile 
yapılmıştır. Kaynak süresince çenelerin sıkma 
yüzeylerinde temas direnci oluşmaması için temizliğe 
dikkat edilmiş ve yüzey açıları dışındaki tüm kaynak 
parametreleri sabit tutulmuştur. 

  Şekil 2: 45° birleşme yüzey açısı 

 Şekil 3: 90° Birleşme yüzey açısı 

Yakma alın kaynağı yöntemiyle birleştirilen 
malzemelerden çekme testi için kullanılacak olan 
numuneler işlemecilerde teste girebilecek ölçü ve 
ebatlarda ASTM E 8M-04 standartına uygun bir şekilde 
hazırlanarak INSTRON 3369 model çekme test 
cihazında teste tabii tutulmuşlardır. 

Şekil 4: Çekme test numunesi boyutları (ölçüler mm 
cinsindendir) 

Şekil 5: Belirtilen boyutlara göre hazırlanan çekme 
numuneleri 

Mikro yapı ve sertlik ölçümü için kullanılacak olan 
numuneler ise,  kaynak ara yüzeyinin görülebileceği bir 
şekilde kesilip mikro yapı incelemesi için bu 
numunelere, bakalit ile sıcak gömme işlemi 
uygulanmıştır. Bakalite alma işleminden sonra 180, 
240, 400, 600, 800 ve 1200 meshlik zımparalarla 
zımpara işlemi yapılmıştır. Zımpara işleminden sonra 
numuneler önce 6 µ sonra 3 µ’luk elmas pasta ile 
parlatılmıştır. Daha sonra parlatılan numuneler 
dağlandıktan sonra farklı büyütmelerde optik 
mikroskopta görüntüleri alındıktan sonra sertlik 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Mikroyapı fotoğrafları için % 1 Nital ile dağlanan 
numunelerin mikroskop görüntüleri Leica DM 4000M 
model metal mikroskobu ile çekilmiş, mikro sertlik 
ölçümleri Shimadzu HMV model mikro-sertlik ölçme 
cihazında, 0,5 kg yük uygulanarak yapılmıştır. Mikro 
sertlik deneyinde kaynak bölgesi 0 kabul edilerek her iki 
taraftan ITAB ve ana malzemeye ilerleyecek şekilde 
ölçümler yapılmış olup kaynak dikiş alanının darlığı 
sebebiyle 0 konumundan itibaren alınan (sağ ve sol 
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tarafa ilerleme adımlarının ikisi de dahil) ölçümlerin 
adımları önce 0,1 mm alınıp ana malzemeye ilerledikçe 
0,2 mm adım aralığına çıkılmıştır. Makro sertlik 
ölçümleri Duravision 2000 Emco model makro-sertlik 
ölçme cihazında, 5 kg yük uygulanarak yapılmıştır. 
Makro sertlik deneyinde kaynak bölgesi 0 kabul 
edilerek her iki taraftan ITAB ve ana malzemeye 
ilerleyecek şekilde ölçümler yapılmış olup kaynak dikiş 
alanının darlığı sebebiyle 0 konumundan itibaren alınan 
(sağ ve sol tarafa ilerleme adımlarının ikisi de dahil) 
ölçümlerin adımları 2 mm adım aralığına alınmıştır. 

Yapılmış olan deneylerden elde edilen sonuçlar 
dahilinde aşağıda verilmiş olan değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

3. Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Mikroyapı Sonuçları 

Yapılan hazırlıklar sonucunda elde edilen mikro yapı 
görüntüleri aşağıda gösterilmiştir. Şekil 6’da yakma alın 
kaynağıyla birleştirilecek olan S355 J2 ana 
malzemesinin mikro yapısı verilmiştir. 

Şekil 6: S355 J2 ana malzeme mikro yapısı 

Şekil 7: 45
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin kaynak
merkezi bölgesi 

Şekil 8: 45
0
 açıyla birleştirilmiş malzemenin ITAB daki

iri taneli bölge 

Şekil 9: 45
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin ITAB daki
kısmen dönüşmüş bölge 

Şekil 10: 45
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin ITAB daki
ince taneli bölge ve  ana malzemeye geçiş bölgesi 

Kaynak merkezine ait bölge incelendiğinde birleşme 
yüzeyinde yoğun ferritik yapı bulunurken, birleşme 
çizgisinin hemen yanında asiküler ferrit ve 
widmanstasten ferritten oluşan iri taneli yapı mevcuttur.  
Geçiş bölgesinde yine bu yapılar varlığını korurken, 
daha homojen bir görünüme sahip olduğu 
görülmektedir. Ana malzemeye ait  mikro yapı 
görüntüsü incelendiğinde ise bantlı ferrit ve perlitik 
yapının oluştuğu görülmüştür. 
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Şekil 11: 90
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin kaynak
merkezi bölgesi 

Şekil 12: 90
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin ITAB daki
iri taneli bölge 

Şekil 13: 90
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin ITAB daki
kısmen dönüşmüş bölge 

Şekil 14: 90
0 

açıyla birleştirilmiş malzemenin ITAB daki
ince taneli bölge ve  ana malzemeye geçiş bölgesi 

90
0
 lik birleşme yüzeyine ait mikro yapı fotoğrafları

incelendiğinde yine merkezde yoğun ferritik bir 
yüzeyden söz edebiliriz. Bu birleşme ara yüzeyinin 
yanında yer yer ince asiküler ferrit ve widmanstaten 
ferrit yapıya sahip iri taneli bölge görülmektedir. Geçiş 
bölgesinde yine bu bölgeler varlığını korurken ana 
malzemeye geçildiğinde ferrit ve perlitten oluşan bantlı 
yapı bulunmaktadır. 

Her iki numuneye ait mikro yapı fotoğrafları 
değerlendirildiğinde birleşme yüzey açılarının tane 
yönlenmesinde etkili olduğu, 45

0 
lik birleşme yüzeyine

sahip numunede, birleşme ara yüzeyi açısının diğer 
bölgelerdeki tanelerin yönlenmesini etkilediği tespit 
edilmiştir. Ayrıca verilen eğime bağlı olarak ITAB 
bölgesinin de eğimli olduğu ve birleşme ara yüzeyinin 
paralellik oluşturduğu görülmüştür. 

Mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde birleşme yüzey 
açılarındaki farklılığın tane yapılarını etkilediği 
görülmektedir. 45

0
 lik yüzey açısına sahip numunelerde

daha fazla yüzey temas alanına bağlı olarak daha fazla 
ısı girdisi sebebiyle ITAB bölgesinin ve özellikle iri taneli 
bölgenin daha fazla olduğu, 90

0 
lik birleşme yüzeyine

sahip numunelerde ise ITAB bölgesinin daha dar ve iri 
taneli bölgenin daha sınırlı olduğu görülmektedir.  

3.2. Sertlik Değerleri 

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen mikro 
sertlik değerleri, ölçüm adımlarına bağlı tablolarda ve 
grafiklerde aşağıda belirtilmiştir. Kaynak bölgesi "0" 
kabul edilip, ölçümlerin (kaynak bölgesinden itibaren 
sağdaki ve soldaki) ilk 3er adımı 0,1 mm olarak alınmış 
olup sonraki ölçümlerde adım aralığı 0,2 mm olarak 
alınmıştır. Tablo 1'de "0" noktasında gösterilen değer 
kaynak bölgesi için kaynak dikişi boyunca 0,5 mm 
arayla alınan ölçümlerin ortalaması olup, elde edilen 
ortalamalar  Tablo 2' de verilmiştir. 
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Şekil 15: 45° ve 90° 'lik birleştirme açıları için mikro 
sertlik grafiği 

Açı / mm -1,5 -1,3 -1,1 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7

45° 202 205 208 213 218 220 226 223 220 167,6667 184 209 220 228 217 214 207 208 214 206

90° 207 217 215 206 209 203 206 232 210 176,3333 197 225 222 208 219 204 208 208 206 205

Tablo 1: Mikro sertlik değerleri 

Açı Sertlik değerleri ortalaması

45ᵒ 166 168 169 167,6666667

90ᵒ 168 176 185 176,3333333

Kaynak bölgesi sertik değerleri

Tablo 2: Kaynak bölgesi mikro sertlik değerleri ve 
ortalamaları 

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen makro 
sertlik değerleri, ölçüm adımlarına bağlı tablolarda ve 
grafiklerde aşağıda belirtilmiştir. Şekil 16'da ölçüm 
alınan bölgelerin kaynak yapılmış numuneler üzerindeki 
yerleri gösterilmiştir. Bu bölgeler 45° ve 90° olan iki 
birleştirme açısı için de kullanılmıştır. Kaynak bölgesi 
"0" kabul edilip, ölçümler 2 mm adım aralıklarıyla 
yapılmıştır. 

Şekil 16: Ölçüm alınan bölgelerin kaynak yapılmış 
numune üzerindeki gösterimi 

Şekil 17: 45°'lik birleştirme açısı için makro sertlik 
grafiği 

Ölçüm bölgesi/mm -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

1. Bölge 152 156 162 170 177 186 151 183 175 170

2. Bölge 147 158 163 177 196 167 184 177 172 170

3. Bölge 159 169 182 192 166 202 198 187 183 182

Tablo 3: 45°'lik birleştirme açısı için makro sertlik 
değerleri 

Şekil 18: 90°'lik birleştirme açısı için makro sertlik 
grafiği 

Ölçüm bölgesi/mm -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

1. Böllge 175 178 186 191 171 187 184 178 175 167

2. Böllge 151 169 176 181 170 191 189 182 179 172

3. Böllge 151 164 169 183 176 181 176 176 163 160

Tablo 4: 90°'lik birleştirme açısı için makro sertlik 
değerleri 

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sertlik 
değerlerine bakıldığında 45° birleştirme açısı ile 
birleştirilen numunelerin kaynak bölgesinin sertliğinin, 
90° birleştirme açısı ile birleştirilen numunelerin kaynak 
bölgesinin sertliğinden daha düşük değerlerde olduğu 
görülmektedir. 

Birleşme yüzeylerinin 45
0
 kesilmesi ile temas alanları

artmıştır. Böylelikle ısıdan etkilenen alan daha da 
artarak, bölgeye giren ısı miktarı da artmıştır. Artan ısı 
miktarına bağlı olarak, daha yavaş bir soğuma ve 
sonucunda daha düşük sertlik değerleri elde edilmiştir.  

3.3. Çekme Test Sonuçları 

Şekil 19: 45° numune-1 çekme testi grafiği 

Şekil 20: 45° numune-2 çekme testi grafiği 
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Şekil 21: 45° numune-3 çekme testi grafiği 

Şekil 21: 90° numune-1 çekme testi grafiği 

Şekil 22: 90° numune-2 çekme testi grafiği 

Şekil 23: 90° numune-3 çekme testi grafiği 

Açı 1. umune 2. umune 3. umune

45ᵒ 557,973 MPa 545,185 Mpa 547,534 Mpa

90ᵒ 554,823 Mpa 564,475 Mpa 552,515 Mpa

Tablo 5: 45° ve 90° 'lik birleştirme açıları için çekme 
testi sonuçları 

Çekme test sonuçları yukarıda verilen deney 
numunelerinde 45°'lik açıyla birleştirilen numuneler için 
ortalama 550,230 MPa değeri elde edilirken, 90°'lik 
açıyla birleştirilen numuneler için ortalama 557,271 
MPa değeri elde edilmiştir. 

Çekme test sonuçları incelendiğinde sertlik sonuçları ile 
paralellik gösterdiği, daha düşük sertlik değerlerine 
sahip olan 45

0
 lik birleşme yüzeyine sahip numunelerde

daha düşük çekme dayanımları elde edildiği, fakat daha 
yüksek sertlik değerlerine sahip olan 90

0
 lik yüzey

açısına sahip numunelerde daha yüksek çekme 
dayanımlarının elde edildiği tespit edilmiştir.  

4. Sonuçlar

Birleştirme yüzey açılarının değiştirildiği S355 J2 
malzemelerin yakma alın kaynağı yöntemi ile 
birleştirildiği ve elde edilen birleştirmelerin çekme 
değerlerinin, mikro sertlik değerlerinin, makro sertlik 
değerlerinin ve mikroyapı sonuçlarının incelendiği bu 
çalışmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 Uygun parametreler dahilinde S355 J2
malzemeler, standart yakma alın kaynağı
birleşme açısı olan 90° den farklı açılarda da
yakma alın kaynağı kaynak yöntemi
kullanılarak birleştirilebilmektedir.

 ITAB bölgesinde oluşan taneler ısı akış
yönüne ters olacak şekilde kaynak metali
merkezine doğru yönlenmektedir.

 Kaynak metalinde oluşan taneler farklı bir
birleşim materyali kullanılmadığı için ana
malzeme tanelerinin bir devamı şeklinde
oluşmakta ve kaynak metali herhangi bir
gözenek, oksit gibi olumsuzluk
içermemektedir.

 meydanaMalzemede  gelebilecek olan 
gibigözeneklilik  süreksizlerin yığma 

bölgelerine ilerlediği ve işlem sonucunda
uygun temizleme işlemlerinin yapılması
halinde mekanik özellik bakımından olumlu bir
özellik olduğu görülmüştür.

 Kaynak bölgesine etki eden basınç, direnç ve
soğuma şartlarına bağlı olarak oluşan etkiler
sebebiyle herhangi bir çatlak oluşumuna
rastlanmamaktadır.

 Kaynak merkezine ait bölge incelendiğinde
birleşme yüzeyinde yoğun ferritik yapı
bulunurken, birleşme çizgisinin hemen
yanında asiküler ferrit ve widmanstasten
ferritten oluşan iri taneli yapı mevcuttur.  Geçiş
bölgesinde yine bu yapılar varlığını korurken,
daha homojen bir görünüme sahip olduğu
görülmektedir.

 Mikroyapı fotoğrafları incelendiğinde birleşme
yüzey açılarındaki farklılığın tane yapılarını
etkilediği görülmektedir. 45

0
 lik yüzey açısına

sahip numunelerde daha fazla yüzey temas
alanına bağlı olarak daha fazla ısı girdisi
olması sebebiyle ITAB bölgesinin ve özellikle
iri taneli bölgenin daha fazla olduğu, 90

0 
lik

birleşme yüzeyine sahip numunelerde ise
ITAB bölgesinin daha dar ve iri taneli bölgenin
daha sınırlı olduğu görülmektedir.

 Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen
sertlik değerlerine bakıldığında 45° birleştirme
açısı ile birleştirilen numunelerin kaynak
bölgesinin sertliğinin, 90° birleştirme açısı ile
birleştirilen numunelerin kaynak bölgesinin
sertliğinden daha düşük değerlerde olduğu
görülmektedir.
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 Birleşme yüzeylerinin 45
0
 kesilmesi ile temas

alanları artmıştır. Böylelikle ısıdan etkilenen
alan 90

0
 ile kesilen numunenin alanında göre

daha da artmış olup, bölgeye giren ısı miktarı
da artmıştır. Artan ısı miktarına bağlı olarak,
daha yavaş bir soğuma ve sonucunda daha
düşük sertlik değerleri elde edilmiştir.

 Birleştirme açısının değişimi sebebiyle açı
90°'den 45°'ye düşürüldükçe eksenel kayma
meydana gelmiş ve bu kaynak kalitesini
düşürmüştür.

 Çekme test sonuçlarında 45°'lik açıyla
birleştirilen numuneler için ortalama 550,230
MPa değeri elde edilirken, 90°'lik açıyla
birleştirilen numuneler için ortalama 557,271
MPa değeri elde edilmiştir.

 Çekme test sonuçları incelendiğinde sertlik
sonuçları ile paralellik gösterdiği, daha düşük
sertlik değerlerine sahip olan 45

0
 lik birleşme

yüzeyine sahip numunelerde daha düşük
çekme dayanımları elde edildiği, fakat daha
yüksek sertlik değerlerine sahip olan 90

0
 lik

yüzey açısına sahip numunelerde daha
yüksek çekme dayanımlarının elde edildiği
tespit edilmiştir.
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The Engineering Materials; A Future Perspective 

Burhanettin İNEM 
 Gazi University, Faculty of Technology, Metalurgy and Materials Engineering Department, Ankara, Turkey, 

 E-mail: binem@gazi.edu.tr 

Abstract

Everything that surrounds us is matter. The origin of the World is mater (Latin) or matri (Sanskrit), for mother. 
Of all matter surrounding us, a portion comprises materials. What are materials then? They have been variously 
defined. One acceptable definition is “matter that human beings use and/or process” (Mec.Beh.of Mat.M.A. 
Mayers and K.K.Chawla).  

What are the engineering materials? This can be defined as materials that have been used for realization of the 
engineering design.   

From Paleolithic age to today, driving force for the development of materials is needs of human beings. Today 
and/or in future, how should or would be the material? Or what would be requirement of human/industry? The 
changes and developments on the planet dictating that new materials must be; durable, light weight, functional 
and economical.  

This paper is mainly about an over look that what is going on and/or will be in development of the engineering 
materials in near future.  

Keywords: materials shape the future, borofen, foam materials, aerografaen, transpaerant metals 
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SPREY PİROLİZ YÖNTEMİ İLE BÜYÜTÜLEN Cd0.5Zn0.5S:B 

FİLMLERİNİN  YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TANE 

BOYUTUNA BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ 
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Özet 

Cd0.5Zn0.5S filmleri, Cd elemanının ZnS'ye katılımı ile taşıyıcı gaz olarak basınçlı hava ile atomize edilen CdCl2, 
ZnCl2 ve (CS(NH)2)2 sulu çözeltileri kullanılarak sprey piroliz tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Cd0.5Zn0.5S 
filmlerine ilave edilen bor, katkı kaynağı olarak borik asit (H3BO3) kullanılarak 400 

o
C taban sıcaklıklığında  cam

tabanlar üzerinde elde edildi ve özellikleri, bor konsantrasyonlarının bir fonksiyonu olarak araştırıldı. Tane 
boyutunun, püskürtülmüş kadmiyum çinko sülfit (CdZnS) filmlerinin optik ve yapısal özellikleri üzerindeki etkileri 
incelenmiştir.  Filmlerin kristalleşme seviyelerinin % 1.5'e varan bor konsantrasyonlarına kadar arttığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Özellikler, Optik Özellikler, CdZnS, Tane Büyüklüğü 
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STRUCTURAL PROPERTIES OF InGaN/ITO THIN FILM PRODUCED WITH

THERMIONIC VACUUM ARC FOR THE VARIOUS APPLIED VOLTAGE
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Abstract

InGaN thin film is a material that should be investigated because of using it as a basic material in the production 
of devices in power electronics. InGaN thin film was grown onto ITO (Indium Tin Oxide) using Thermionic Vacuum 
Arc for the various applied voltage. Structural properties of InGaN/ITO thin film for the various applied voltage was 
investigated in detail. Grain sizes, out of plane strain and in-plane strain values, in-plane stress value, texture 
coefficient of the thin film were calculated from XRD experimental results. In addition to this, surface morphology 
properties such as Root Mean Square Roughness, maximum peak height, average absolute slope, maximum 
valley depth were obtained from Atomic Force Microscopy (AFM) for 2D and 3D measurement. Thin film’s 
microstructure was researched by Field Emission Scanning Electron microscopy (FESEM) measurement. As a 
result, it was revealed that the TVA method is a useful method for high-quality thin film growth with shorter time 
and a change of the applied voltage is effective on crystal structural, morphological parameters of the material. 

Keywords: InGaN; ITO; Thermionic Vacuum Arc; out of plane strain; FESEM
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INVESTIGATION THE SYNTHESIS PROCEDURE ON DISPERSION BEHAVIOR 

OF POLY(SODIUM 4-STYRENESULFONATE)-MODIFIED BENTONITE IN 

AQUEOUS MEDIA 

Merve OKUTAN
a 

a 
Hitit University, Chemical Engineering Department, Çorum, Turkey, E-mail: mervedeniz@hitit.edu.tr 

Abstract

In this study, poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS) effect to dispersion behavior of bentonite in aqueous media 
was investigated. For this purpose, different techniques such as ball milling, ultrasound, hydrothermal (in an 
autoclave) and dip-and-dry process were used for preparation of PSS modified bentonite. With these techniques, 
sulfonic acid groups of PSS are attached to bentonite surface. Thus, bentonite particles agglomeration in water 
was prevented. The dispersions of all prepared particles in water were prepared and their stability was monitored 
over time. Also, the peaks of UV-Vis spectrum were showed the difference between the particles that was 
prepared different techniques. Finally, zeta potential (Zetasizer, Nano ZSP) of bentonite and PSS modified 
bentonite with dip-and-dry process, which this technique provided best dispersion stability, were investigated due 
to it is relation with the potential stability of the colloidal dispersion system. When the particles have a high zeta 
potential (negative or positive), it means that there is a stabile dispersion medium. As a result, it was showed that 
PSS adding to bentonite structure was increased the repulsion between bentonite particles and enlarged the zeta 
potential.   

Keywords: Bentonite; Dispersion stability; Poly(sodium 4-styrenesulfonate); Zeta potential
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Abstract
 
Some materials tend to aggregate, but it is possible to limit agglomeration and if the particles are hydrophilic they 
are expected to form small aggregations. In this work, the hydrothermal method in autoclave, the one step ball 
milling, the dip and dry, the ultrasonication methods were used to synthesis highly hydrophilic poly(sodium4-
styrenesulfonate) (PSS)-decorated clinoptilolite. The stability and dispersity of PSS-decorated clinoptilolite in 
water were determined by natural precipitation experiment. The surface morphology of samples was also 
determined by an optical microscope. The homogeneous dispersion of pristine clinoptilolite in PSS matrix was 
observed by the UV-vis spectroscopy. For comparison, the pristine clinoptilolite and PSS-decorated clinoptilolite 
were placed in the same experimental conditions. As a result, clinoptilolite surface is modified by the dip and dry 
effective surface method that could provide better dispersity and stability in water. A laser particle analyzer 
(Zetasizer Nano-ZSP) was also used to analyze zeta potential of the pristine clinoptilolite and PSS-decorated 
clinoptilolite which were synthesized by the dip and dry preparation method. This analysis showed that changed in 
zeta potential value in an affirmative manner of PSS-decorated clinoptilolite vis-a-vis pristine clinoptilolite. 
 
Keywords: Clinoptilolite, PSS, Dip and Dry method, Dispersity, Stability, Zeta potential 
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Abstract
 
Sintered diamond impregnated composites are very effective to process hard and brittle non-metallic materials as 
rocks, concrete and glasses. Diamond tools are mostly manufactured by hot pressing or cold pressing and 
followed by sintering. During the producing, diamond particles are embedded into the metal matrix by combination 
of physical and chemical interactions. The selection of the bonding metals is strongly dependent on the 
grindability and hardness of the natural stone to be cut. Cobalt is an important binding element used in cutting 
tools that are designed to drill and cut hard rocks and concretes due to the its high mechanical properties.  The 
aim of this study is to enhance the cutting performance of diamond tools by the investigation the effects of cobalt 
addition on to the matrix composition. In this study; 30,50 and 80 wt% Co containing matrix were determined and 
their mechanical properties, microstructures and wear resistances were examined comparatively. All materials in 
the form of powders were cold pressed and then the pellets were sintered with Spark Plasma Sintering (SPS). 
Microstructural and mechanical characterizations were performed by SEM- EDS, XRD, hardness, compression 
tests and wear tests. According to the results, control on the grain size and reaching the theoretical density values 
were achieved by SPS method due the lower sintering temperature and shorter sintering time. Results showed 
that Co additives had no negative effect on properties of the samples. Moreover, the mechanical properties of the 
samples  increased with increasing Co contents. 
 
 
Keywords: Diamond tools, Cobalt, Metal Matrix, Natural Stone, Marble.
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Abstract

Structural and  electronic  properties of SrTe and BaTe compounds and their ternary mixed crystals BaSrTe in the 
rock-salt structure have been studied with density functional theory (DFT), whereas the optical properties have 
been obtained by using empirical methods such as the modified Moss relation. The exchange-correlation potential 
was calculated using the generalized gradient approximation (GGA) of Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) and the 
local density approximation (LDA) of Teter–Pade (TP). In the present work, we used the virtual-crystal 
approximation (VCA) to study the effect of composition (Ba). The calculated lattice parameters at equilibrium 
volume and the bulk modulus for x=0 and x=1 are in good agreement with the literature data. 

Keywords: Semiconductors, Ab initio calculations, Optical properties 
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BIOFILM FORMATION ON IODINATED POLY-3-HYDROXY BUTYRATE COATED 
SURFACE 
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Abstract

 
PHB is microbial polyester with one hydroxyl and one carboxylic acid end. Diethanol amine was capped with 
carboxylic end of PHB to obtain hydroxylated PHB with three hydroxyl ends. As precursor, tri-hydroxylated PHB 
(PHB-DEA) was synthesized more than twenty times. The obtained PHB-DEA samples were structurally 
characterized by the NMR technique. In the previous studies, all samples indicated the characteristic signals. 
These novel radiopaque polymeric materials have a potential as new bulking agents for radiological observation. 
Its advantage over the existing bulking agents lies in their X-ray visibility in situ. These novel polymers were also 
found to be biocompatible. Biofilm formation is a process whereby microorganisms irreversibly attach to and grow 
on a surface and produce extracellular polymers that facilitate attachment and matrix formation, resulting in an 
alteration in the phenotype of the organisms with respect to growth rate and gene transcription. 
 
Therefore, the surfaces were coated with thin film with biocompatible Iodinated Poly-3-Hydroxy Butyrate and the 
biofilm structure was evaluated on the surfaces by SEM. 
 
Keywords:  Biofil Formation, SEM,  Poly-3-Hydroxy Butyrate,  Coated Surface, Surface Characterization
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Özet 
 
1987 Montreal Protokolü ve 2006 Kyoto Protokolü F-GAS yönetmeliği gereği 2020 yılından geçerli olmak üzere 
Kloroflorokarbon(CFC) ve Hidrokloroflorokarbon (HCFC) grubu gazların soğutucu gaz olarak kullanımı sona 
erecektir. Bu sebeple ülkemizde henüz yeterince yaygın olarak kullanılmayan Karbondioksit (CO2 )’in soğutucu 
gaz olarak kullanımı soğutma sektöründe hızlı bir dönüşümü zorunlu kılmıştır. Bu yüzyılın başında CO2 gazı 
soğutma sistemlerinde soğutucu akışkan olarak oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip iken daha sonra 
kloflorokarbon gazların popüler olması dolayısı ile kullanımı giderek azalmıştır. Halokarbon soğutucu akışkanların 
çevreye olan olumsuz etkileri ve ozon tabakasındaki tahribatta başlıca etken olarak görülmesi, ozon tüketme 
potansiyeli (ODP) değeri, 0 ve Küresel Isınma Etkisi (GWP) değeri, 1 olan CO2’i etkili bir çözüm olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Süpermarketlerde kullanılan ticari reyon tipi soğutucularda kullanımı yaygınlaşan CO2’nin soğutucu 
akışkan olarak kullanıldığı bir soğutma çevrimi bu çalışmada deneysel olarak ele alınmıştır. Yapılan çalışmalarda 
açık tip reyon soğutucularda enerji tüketim değerlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ancak tüketicilerin 
alışkanlıkları nedeni ile açık tip soğutucuların pazarda daha çok tercih edildiği görülmüştür. Bu sebeple %60 nem 
ve 25 °C sıcaklıkta M test paketleri ile yapılan deneysel çalışmalar sonucunda COP değerleri hesaplanmıştır. 
Soğutma çevriminde elde edilen basınç ve sıcaklık değerlerine karşılık gelen entalpi ve entropi değerleri 
hesaplanmıştır. Yüksek kritik nokta basıncı ve düşük kritik nokta sıcaklığı sebebi ile çevreye ısı atımı gaz fazında 
gerçekleşmektedir. Transkritik olarak adlandırılan bu çevrimde ortam sıcaklığına bağlı olarak R404A kullanılan 
sisteme kıyas ile sistemin veriminde bir miktar düşüş gözlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler:  CO2,soğutma ,transkritik 
 
Abstract 
 
The use of Chlorofluorocarbon (CFC) and Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) group gases will cease to be used as 
refrigerant gas according to the 1987 Montreal Protocol and the 2006 Kyoto Protocol F-GAS regulation, as of 
2020. Therefore, the use of carbon dioxide (CO2), which is not yet widely used in our country as a refrigerant gas, 
has necessitated a rapid transformation in the cooling sector. At the beginning of this century, CO2 gas was 
widely used as a refrigerant in refrigeration systems, and then the use of chlorofluorocarbon gases became more 
popular. It has been left the use of these gases so the negative effects of halocarbon refrigerants on the 
environment and ozone layer. Thus, CO2 is an effective solution as a refrigerant with Ozone Depletion Potential 
(ODP) values and Global Warming Potential (GWP) values. CO2 ODP value is 0 and GWP value is 1. In this 
study, a CO2 cooling cycle, especially used to commercial refrigerator in supermarkets, is discussed 
experimentally. It is seen that energy consumption values are high in open type commercial refrigerator. However, 
it is seen that open type coolers are more preferred in the market due to consumers' habits. For this reason, COP 
values were calculated as a result of experimental studies performed with M test packages at 60% humidity and 
25°C ambient temperature. The enthalpy and entropy values were calculated corresponding to the pressure and 
temperature values obtained in the cooling cycle. Because of the high critical point pressure and low critical point 
temperature, the heat transfer to the environment takes place in the gas phase. In this cycle called transcritical,  
efficiency value is decreased a bit compared to the system using R404A depending on the ambient temperature. 

 
Keywords: CO2,cooling,transcritical 
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ÖZET 

Günümüzde otomotiv endüstrisi üretim sektöründe büyük bir paya sahiptir.  Otomotiv sektörü, sınırlı malzeme kaynakları, 
yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri, çevre ve geri dönüşüm kriterleri, petrol türevi yakıtlarda karşılaşılan dar boğazlar, 
yolcu ve araç güvenliği gibi birbirini doğrudan etkileyen bir ortamda tasarım ve üretimi planlamaktadır.  Bir otomobilin 
ortalama 20000 parçasından 10000 kadarı polimer ve türevlerinden üretilirken birinci ve ikinci derecen güvenlik parçaları 
metal esaslı parçalardan üretilmektedir. Metal esaslı malzemeler polimerlere kıyasla daha yüksek mukavemet 
değerlerinin yanı sıra yüksek yoğunluk değerlerinden dolayı daha az tercih edilirler. Alüminyum malzemeler çelik 
malzemelere kıyasla daha yüksek özgül mukavemete sahip iken yorulma dayanım değerlerinin düşük olması ve sonlu 
ömre sahip olmaları en büyük dezavantajıdır. Titanyum malzemeler yüksek mukavemet düşük yoğunluk değerleri ile 
çelik ve alüminyum malzemelerinin önüne geçmiştir. Ancak yüksek maliyetler işlem basamaklarının daha kompleks 
olması daha az tercih edilmesine neden olmaktadır. 

Bu çalışmada farklı üretim teknikleri ile üretilmiş: çelik, alüminyum, titanyum, dökme demir, sac, ve polimer malzemeler 
karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve servis koşullarına göre malzeme seçimi kriterleri ortaya konmaktadır. Çalışma 
sonucunda tasarıma bağlı düşük yoğunluk ve 1200MPa mertebesinde yüksek mukavemet değerlerini yakalayan HSLA 
XXX, DP XXX, ve TRIP XXX gibi sac malzemelerin ağırlıklı olarak otomotiv sektörü üretiminde payının her geçen gün 
arttığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: otomotiv, malzeme, üretim, ekonomi 

ABSTRACT 

Today, the automotive industry has a large share in the production sector. The automotive sector plans to design and 
manufacture in an environment that affects each other directly, such as limited material resources, high energy and labor 
costs, environmental and recycling criteria, bottlenecks in oil-derived fuels, passenger and vehicle safety. 10000 of the 
average 20000 parts of a car are produced from polymers and derivatives while the first and second degree safety parts 
are produced from metal-based parts. Metal based materials are less preferred due to higher strength values as well as 
higher density values than polymers. While aluminum materials have higher specific strength than steel materials, the 
biggest disadvantage is that fatigue strength values are low and they have finite life. Titanium materials with high 
strength and low density values better than steel and aluminum materials. However, higher costs cause the process 
steps to be more complex and less preferred. 

In this study, produced by different production techniques: steel, aluminum, titanium, cast iron, sheet metal, and polymer 
materials are examined comparatively and material selection criteria are laid down according to service conditions. As a 
result of this study, it has been observed that the amount of sheet materials such as HSLA XXX, DP XXX, and TRIP 
XXX, which have high strength values of 1200MPa and high density due to the design, have been increasing day by day 
in the automotive sector. 

Keywords: automotive, materials, production, economic 
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Abstract 
 
         Formation of self-assembled monolayers (SAMs) on metal surfaces become an important tool to solve 
engineering problems in the fields of protective coatings, chemical and biological sensors, biocompatible 
materials, stabilization of clusters, molecular electronics, nanofabrication, friction and lubrication control, memory, 
and magnetism. The importance of the research on metal supported SAMs origins from the fact that different 
head and tail groups of the SAMs provide unique system in each design by taking advantage of intermolecular, 
monolayer-metal, and/or monolayer-solvent interactions. The most commonly studied systems are thiolate 
functionalized Au surfaces, where chemical bond between S and surface Au atoms as well as dispersion 
interactions between thiolate molecules lead to the modulation of gold-based SAM devices. Although, there has 
been a considerable literature on n-alkanethiol based SAM systems immobilized on Au surfaces, electronic 
structures of thiolate SAMs having different tail groups, e.g. aromatic or aliphatic, as well as effects of the Au 
surface and tail group intermolecular interactions on the redistibution of electronic states of the SAM systems has 
not been well characterized experimentally and theoretically. Studies reveal that thiol chain backbone, indeed, 
affects both adsorption registry and electronic structure of the SAM systems immobilized on gold surfaces. Thus, 
understanding the effects of the head group, alkyl chain, and tail group on the SAM structures becomes important 
in the development of usable devices. 
              We, therefore, aim to investigate adsorption registry and electronic structure analysis of thiols having 
aromatic and azide-terminated alkane tail groups immobilized on Au(111) surface by means of Density 
Functional theory (DFT). In this respect, we investigate interactions of p-mercaptobenzonitrile (pPhCN) and 2-
azidoethanthiol (N3S) thiols with Au(111) surface. The geometric and electronic structures of the thiolate/Au(111) 
systems are affected by the intermolecular interactions, hence we pay particular attention to the selection of the 
van der Waals density functional. We carry out monomer and dimer adsorption of aromatic and aliphatic thiolates 
on Au(111) surface and analyze in detail the electronic structure of the most stable dimer configuration of each 
system. We compare gas phase and on-surface geometries of the molecules as well as corresponding orbital 
redistributions. Dimer adsorption calculations of both molecules show that breaking disulphide bond on the 
surface and creating two S-Au chemical bonds, instead, are more preferable in terms of increasing the adsorption 
strenght.  Horizontal dimer adsorption of pPhCN is more favoured with respect to its vertical configuration. 
However, in addition to S-Au chemical bonds, orientations of the rings with respect to each other in vertical 
arrangement also contributes to the adsorption energy of the pPhCN/Au(111) complex. In the case of dimer N3S 
adsorption, molecules attach loosely to the surface with respect to pPhCN resulting less adsorption and 
dispersion energies. Electronic structure analysis show that for both pPhCN and N3S molecules the localised 
molecular states of the S atoms observed in the gas phase are replaced by a broad redistribution due to the 
rehybridization of S and the Au states. In the case of 2pPhCN, while molecular orbital redistribution of the S 
atoms is observed due to the surface-induced effects, density of cyano N (2p) and cyano C (2p) states are mostly 
affected by the orientation of the rings with respect to each other. For N3S, instead, we do not observe a 
significant change in the electronic structure of the tail group atoms. 
 
Keywords: Self-assembly, Density Functional Theory, Au(111), para-mercaptobenzonitrile, 2-azidoethanthiol, 
adsorption 
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Abstract
 
The design system can make the need to combine two different metals in the systems. Galvanic corrosion can be 
observed in a conductive panel with the contact of two metals with different electrical potentials. In these systems 
the metal which is more inert than the two materials are protected while the other metal is corroded. The tendency 
of stainless steels to give electrons undergoes galvanic corrosion even though they are less than metal. When 
used in conjunction with aluminum material, galvanic pipes are expected to cause galvanic corrosion. Stainless 
steel is expected to corrode the aluminum material. Depending on the chrome content of stainless steels, galvanic 
options can be increased according to aluminum. This steel is characterized by galvanic corrosion formation with 
X5CrNiMo17-12-2 (316) aluminum material with stainless steel X5CrNi18-10 (304). According to the results of salt 
sprey test, the interaction of the stainless-steel series with aluminum was observed. 
 
Keywords: stainless, aluminium, galvanic, corrosion, steel. 
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Abstract

 
Tie rod is the mechanical link between steering gear and knuckle. In general, steel washers are used for 
connections between outer tie rod ball stud and aluminum knuckles in order to avoid big plastic deformations 
during car’s lifetime by increasing the contact surface area.     
 
The objective of this study is to optimize the conical connection between outer tie rod and knuckle in a passenger 
car in terms of pretension loss (loosening) and plastic deformations. Even after repeated dynamic loadings, it is 
required that the nut tightening torque (pretension) on the threaded connection of outer tie rod should be greater 
than the customer requirement. In reality, this tightening torque could be reduced after repeated dynamic loadings 
compared to the initial condition. 
 
In this study, the base finite element model is prepared by considering the boundary conditions and loadings to 
simulate the real situation properly as a first step. Within the scope of the study, 3 different variants are designed 
and analyzed by finite element method. In these analyses, the effect of material and the geometrical differences 
on the pretension loss are investigated. The different variants are compared to each other in terms of the 
pretension loss and plastic deformations. As target, it is determined  that the pretension force should be bigger 
than at least 60% after repeated dynamic loadings compared to initial pretension force and the plastic strain on 
the ball stud should be less than 1%. According to the results of finite element analyses, it is concluded that the 
second design variant is the optimum design among them. With the help of the finite element method developed 
in this study, customer requirements can be verified faster during the development process. Therefore, it will allow 
us to evaluate the conical connection in terms of the pretension loss and plastic deformations at the very 
beginning of tie rod projects and this will reduce development cost. 
 
Keywords: Finite element analysis, Tie rod, Loosening, Optimization, Conical Connection  
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Abstract
 
TiBAl is widely used as a grain refinement agent in aluminium and its alloys. In industrial applications 0,1wt. % 
TiBAl addition to the melt is used. In this study, three different TiBAl addition of 0.1, 0.2 and 0.3 wt. % were added 
to Al7Si0,3Mg aluminium alloy melt. Liquid metals of Al7Si0,3Mg were casted without mechanical vibration (MV) 
and with mechanical vibration having frequency of 50 Hz and amplitude of 1.5 mm. As can be seen in the figure, 
both in the vibrational and in the non-vibrational castings, both wt.% 0,3 Ti and 0,2 Ti contents has detrimental 
effect on the electrical conductivity decreasing with an average value of close to half point of %IACS. However, 
castings of wt.% 0,1 Ti have just half-point difference of %IACS with and without MV. Electrical conductivity is 
sensitive the elements whether they are in or out of the lattice. Since aluminium has lower solubility of titanium, 
%0,15, in the lattice, aluminium and excess titanium make the intermetallic compounds such as TiAl3. This kind of 
intermetallic phases serves as barriers. Thus, it could be concluded that vibrational castings could not 
compensate decreasing %IACS account for excess Ti addition to aluminium alloys, and also, addition of wt.%0,1 
Ti to aluminium and its alloys is the limit value of grain refiner.  
 
Keywords: Vibrated mold casting, Al7Si0,3Mg, electrical conductivity, mechanical vibration, grain refinement

 

 
 
 

 

 
Figure 1. Average values of electrical conductivity of vibrational and non-vibrational castings. 
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Abstract

Mechanical vibration during solidification is known to be effective on the microstructural properties of 
the alloy. In this study, hyper eutectic Etial-195 (392) aluminum alloy was melted and solidified with 
two different amplitudes of 1.5 mm and 3 mm at a fixed frequency of 50 Hz. In order to determine the 
effect of the vibration, reference samples were casted to the same mold without vibration. To 
investigate the effect of different solidification rates of metal mold, stepped casting mold having 5, 10 
and 20 mm cross-sectional thicknesses were used. Brinell hardness values of the samples were 
measured to investigate the effect of mechanical vibration on mechanical properties. In all specimens, 
thinner sections, 5 mm, were the highest hardness values associated with both vibrational casting and 
highest cooling rates. Reference specimen has hardness value with 49 HB, while 52 HB of 1,5 mm 
amplitude and 54 HB of 3 mm amplitude was obtained under mechanical vibration. Also, middle and 
heavy sections have same trend after mechanical vibration. In middle sections reference casting 
without vibration has a value close to 47 HB, besides, 48 HB of 1,5 mm amplitude and 49 HB of 3 mm 
amplitude have measured with an incremental effect of vibrational casting. Furthermore, heavy 
sections of reference, amplitudes of 1,5 mm and 3 mm have assessed 44, 47 and 48 HB, respectively. 
It is easily seen that mechanical vibration has an effect on hardness with regard to refining primary 
silicon crystals and modification of eutectic phase.  

Keywords: Vibration mold casting, Brinell hardness, hyper eutectic aluminium alloy, silicon crystals 

Figure 1. Brinell hardness values of reference, amplitudes of 1,5 mm and 3 mm. 
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Abstract

In this study, amine derivative three new monomers forming polymer and metal complex synthesized. As the 
synthesis reaction, the petasis reaction was chosen. Under optimization conditions, target products (monomer) 
were obtained without any catalyst and with very high yields. Temperature, solvent, atmospheric conditions and 
substituents have been effective to reaction yield. In particular, it observed that the structures containing the 
electron release substituent were more eager than the compounds containing the electron acceptor and the yield 
was high. Structural analyses of monomers of the alkylaminophenol class were made with 

1
H-NMR and 

13
C-NMR.

The synthesized monomers can use as molecular printed polymers in biomolecular recognition. That means to 
obtain suitable materials for synthesized of target molecules. Therefore, this aspect of the study is important.. 

Scheme-1 The synthesis reaction  of alkylaminophenols 

Keywords: Molecular Imprinted Polymers, Alkylaminophenol, Petasis Reaction, smart materials, monomer 
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Abstract

 
In this study, gold electrodes (GE) were coated with conducting polymers to obtain a high photocurrent using 
cyanobacteria from a novel bioelectrochemical fuel cell. For this purpose, 4‐(4H‐ditiheno[3,2‐b:2',3'‐d]pyrol‐4‐yl) 
aniline and 5‐(4H‐dithieno[3,2b:2',3'‐d]pyrol‐4‐yl) napthtalane-1-amine monomers were coated on GE by 
performing an electropolymerization process. After that, gold nanoparticles (AuNP) were specifically modified by 
2‐mercaptoethane sulfonic acid and p‐aminothiophenol to attach to the electrode surface. The conducting 
polymers GE coat was modified with functionalized AuNP using a cross‐linker. The resulting electrode structures 
were characterized by cyclic voltammetry and chronoamperometry under on‐off illumination using a fiber optic 
light source. Cyanobacteria Leptolyngbia sp. was added to the GE/conducting polymer/AuNP electrode surface 
and stabilized by using a cellulose membrane. During the illumination, water was oxidized by the photosynthesis, 
and oxygen was released. The released oxygen was electrocatalytically reduced at the cathode surface and a 
25nA/cm

2
 photocurrent was observed in GE/ Leptolyngbia sp. After the electrode modifications, a significant 

improvement in the photocurrent up to 630nA/cm
2
 was achieved [1]. 
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Abstract

Steel has always been an important material for the automotive industry. Along with the increase of fuel saving 
and vehicle safety studies that have been going on for many years, steel qualities are constantly improving. In 
recent years, advanced high strength steels (AHSS) developed for the automotive sector have been widely used. 
The advantage of these steels is that the high strength/weight efficiency is improved. However, each steel shows 
different behaviors in terms of its production conditions and chemical content. Third generation steels exhibit high 
elongation as well as high yield strength. One of these steels is the TRIP-aided bainitic ferrite (TBF) steel grade. 
In this study, it was tried to evaluate the formability simulations of these steels, which are now being used in the 
industry. TBF steel has been used on A-Pillar and B-Pillar parts which are used as safety parts on the vehicle and 
carried out the formability simulation studies. The boundary conditions of the probable problems in the formability 
of the material such as thinning, wrinkling, spring back and cracking has been evaluated. Simulation studies were 
carried out in the AUTOFORM simulation program. As a result, it has been seen that the Using of TBF material, 
on A-Pillar and B-Pillar, seems to be suitable for important and difficult-to-shape components. Tensile strength 
and elongation values of the material can be widely used in the automotive industry and TBF material with high 
strength and high elongation values is an alternative for use in safety parts produced by hot forming method. 

Keywords: Third Generation Steel, TBF Steel, Formability, Formability Problems 
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Abstract

This study investigated the effects of conventional and deep cryogenic treatment on the microstructure and 
mechanical properties of SAE 4032 Steel. Optical microscopy (OM) was employed for microstructure 
characterization. Mechanical tests, including tensile and hardness were carried out, after conventional and deep 
cryogenic treatments. The results show that the hardness and tensile strengths of the cryogenic treated samples 
compared to the conventional heat treated samples were not changed, but the yield strengths were decreased. 

Keywords: Deep cryoenic treatment; SAE 4032; Microstructure; Hardness; Tensile properties  
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Abstract 

In this study, the effects of rolling at 275°C with reductions of 40%, 60% and 80% followed by short annealing on 
microstructure, hardness and mechanical properties of ZM21 (Mg-2.1Zn-1.10Mn) magnesium alloy. For this 
purpose, ZM21 magnesium alloy was melted in the induction furnace under a protective atmosphere and cast into 
a steel mold of Y form. Samples were homogenized for 16 hours at 400 ° C and then cooled in water. Then, sliced 
plates (3.3mm, 5mm, 10mm) with the desired thickness from the suitable places of Y block were rolled at 275 ° C 
in 40%, 60% and 80% respectively, and 2mm thickness thin sheets were obtained. In order to better understand 
the microstructural development of rolled samples, microstructure samples were exposed to short annealed at 
260 ° C for 30 min. Microstructure studies such as XRF, XRD, optical, SEM, EDX as well as micro hardness 
(Vickers) and tensile tests (according to TS EN ISO 6892-1 standard, at room temperature with a strain rate 

) of the as-cast and rolled ZM21 Mg alloys were performed. Surface roughness tests were applied to the 
rolled samples, then liquid penetrant tests were applied and suitable areas were selected for the preparing tensile 
test sample. Fracture surface morphologies were also examined. Hardness test results showed that especially in 
the rolled samples 40% reduction in thickness it was found that the hardness was increased by 70% compared to 
the as-cast structure. An enhancement of ultimate tensile strength by 45% compared to as-cast structure was 
also obtained by 40% reduction.  

Keywords: ZM21, Magnesium alloy, Short annealing, Rolling, Microstructure 
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Abstract 

Concrete is used in homes and buildings for resistance, thermal conductivity and energy saving. The density of 
concrete used in buildings is light, high in strength and thermal or sound conductivity is desired. Water, cement 
and special composition of aggregates composed of mixtures and 75-80% of volume the concrete with 
independent air spaces is called foam concrete. Due to its porous structure, both light and thermal conduction 
coefficient are low materials.Use areas of foam concrete; block bricks, wall panel production, screed production, 
light concrete for filling in tunnels and wells, heat insulated light tile and ceramic production etc. used in the 
fields.Foam concrete is produced by adding foaming to Portland cement and water mixture in the literature.The 
produced foam is formed by pouring into molds according to the application area and the production is completed 
when the prism time is complete.In this project, ceramic waste materials were introduced into the foam concrete 
prescription.Ceramic wastes are difficult recycling materials.Wastes subjected to various crushing-grinding 
processes are lowered to below 300 micron.The prescription was experimented by participating in ceramic waste 
at certain rates rather than Portland cement.Produced foam concrete with environmentally friendly, 10% more 
economical, high resistance, 10% lighter foam concrete has been developed.We produce foam concrete; Block 
bricks, wall-panel production, screed etc. suitable for all areas. 

Keywords: Ceramic waste, foam concrete, environmentally friendly, structure, 
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Abstract

In this research; carbonaceous anodic materials were synthesized and characterized by microwave-assisted 
hydrothermal carbonization, an easy and reliable method, using chitosan and glucosamine containing nitrogen or, 
glucose. Si/carbon composites were also synthesized and characterized by microwave-assisted hydrothermal 
carbonization. Half cells were made from these composites and they were tested by galvanostatic charge-
discharge. Prepared by Si/C composites showed high power and discharge capacity, and long-term stability 
electrodes without interfering are obtained. 

Keywords: Lithium-ion, Carbon Anode Material, Energy Storage, Silicon / Carbon Anode Material 
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Abstract

We will present the effect of different formation profiles on battery performance and on positive active 
material characteristics. We produced 12 V automotive batteries. We performed reserve capacity, cold 
cranking, and endurance tests on the batteries. Before and after battery tests, XRD, SEM and Mercury 
Porosimetry measurements were done to determine the phases, morphologies and porosities of the 
positive active material, respectively. According to the XRD phase analysis, with revised formation 
profiles the percentage of β-PbO2 phases increases, which agrees with the reserve capacity test 
results. 

Keywords: Lead-Acid Battery, Energy Storage, Lead dioxide particles, SEM characterization 
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Abstract

Discs that are located in the cervical, thoracic and lumbar regions of vertebrae are able to move or have the ability 
to roll over each other. Accidents and excessive contraction cause serious damage to these areas. Besides, 
cervical bone fractures or soft tissue injuries may occur as a result of falls or accidents due to sports activities. 
Failure of a cervical disc can be seen mostly at C5-6 and C6-7 levels. In cases where cervical disc herniation 
cannot be treated with medication and pain treatment methods, cervical disc prostheses are used surgically. 
Cervical discs are produced from biomaterials as well as other prostheses. In recent years, studies have been 
carried out on the approximation of modulus elasticity of biomaterials to the modulus of elasticity of the bone. In 
this area, many studies are carried out on the design and production of porous structures. 

In this study, cervical disc models with different geometries were designed and theoretical analyses were 
performed. In the study, CP-Ti (Grade 2) was chosen from the materials used in the production of cervical disc 
prostheses. For this purpose, two different porous structures were designed and the effective modulus of elasticity 
was calculated. Following the study, the 3D models of cervical disc prostheses were designed using the 
SolidWorks 2018 software. In this study, the material properties were obtained from 2 different porous structures 
and these properties defined to 4 different geometries then analysis conducted on these models. With this 
method, a total of 8 different models were analyzed. ANSYS Workbench 18.0 software was used for finite 
element analysis. For the finite element analysis, the mesh was refined, and the analysis was performed by 
considering the axial forces acting on the upper bone. The bottom surface of the lower bone was fully constrained 
and a compression force of 100 N was applied to the upper bone. 

As results of the finite element analysis, the stresses and deformations in the bone and cervical discs were 
investigated. As a result of the study, the cervical discs with different geometries were compared geometrically. In 
the next step, cervical discs having a porous structure and fully filled cervical discs were compared. As a result, 
the minimum stresses on the cervical disc and bones were obtained in the models with porous structure. When 
deformation amounts are examined, it is determined that cervical discs having a porous structure are more 
advantageous. 

Keywords: Porous structure, Cervical Disc, Finite element analyses, Stress 
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Abstract

Er2O3 at different amounts, which is rare earth metal oxide compounds were added to borosilicate (BS) glasses 
for radiation shielding, and the mechanical properties of these glasses were investigated. The Er2O3 was added to 
the BS glass powder (100-x)B2O3-SiO2-Na2O-Al2O3 in amount of wt.% x = 0.5, 1, 3, 5, 10 and 20, and then 
samples were melted in the graphite mold at 1400 ºC for 2h. Samples were then cooled quickly in the open air to 
form glassy structure. Hardness of the samples was measured by Micro-Vickers method. Fracture toughness and 
brittleness of the samples were calculated by means of formulas. It was found that the hardness of the Er2O3-
doped BS samples increased at 0−10 wt.% content, and then decreased at 20 wt.%. The fracture toughness of 
the Er2O3 added samples decreased at 0.5 wt.%, and also increased at higher amounts than 0.5 wt.%. Elasticity 
modulus, bulk modulus, shear modulus, and Poisson ratio of the samples were determined non-destructively by 
ultrasonic measurement method. Elasticity, bulk, and shear modulus were found higher than pure BS sample in 
all Er2O3-doped samples. XRD analysis of the samples were performed to determine the tendency of vitrification. 
Any crystal phase was not found at the 0-10 wt.% Er2O3-doped BS samples. However, some crystal phases were 
detected at the 20 wt.% Er2O3-doped BS samples. The bridging oxygen numbers of the samples were calculated, 
and atomic packing densities of the samples, and also determined how they changed with the amount of the 
Er2O3. It was found that the bridging oxygen number and atomic packing density increased as amount of Er2O3 
increased. The obtained results show that the Er2O3 added glass samples have good mechanical properties. 
Hence, it has proved that there is no mechanically obstacle to using these glasses for a radiation shielding 
material. 
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Abstract
 
Zinc oxide based varistors protect their electronic circuits and circuit elements against voltage fluctuations due to 
their non-linear current-voltage (I-V) feature. The nonlinear I-V feature is the different resistance of the varistor at 
different voltage values, and if the critical voltage is exceeded, the varistor protects the circuit by losing a large 
part of its resistance and passing over the high current generated. These electrical characteristics of the varistors 
depend directly on the microstructure of the material. 
As is known, there are interrelated relations in terms of production method-structure-feature-performance. In this 
study, the microstructural and electrical properties of ZnO-Bi2O3- (Y2O3, Er2O3, Sm2O3, La2O3, Yb2O3) based on 
conventional sintering and spark plasma sintering (SPS) methods were compared. Five different varistors were 
prepared in the composition of 98.5 mol % ZnO, 1 mol % Bi2O3, 0.5 mol % (Y2O3, Er2O3, Sm2O3, La2O3 and 
Yb2O3). The samples prepared in these compositions were traditionally sintered by SPS method. Microstructural 
and electrical properties of varistors prepared by these two different methods were investigated. 
 
Keywords: Varistors, ZnO, SPS, rare earth 
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Abstract
 
In this work, various welding procedures including shielded metal arc welding and/or tungsten inert gas welding 
were applied to 24'' diameter API 5L X60 steel pipes used in natural gas and crude oil pipelines. The welding 
plans were considered to be 4 passes in total which were root pass, hot pass, fill pass and cap pass. The root and 
hot passes were made as one bead, whereas the fill and cap passes were implemented as two and three beads, 
respectively. After the welding applications, the welded samples were subjected to tensile, hardness and notch 
impact tests. Moreover, the macro and microstructural analyses were carried out to examine heat effected zone 
and grain morphology. 
 
Keywords: X60 steel, Welding, Pipeline
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Abstract
 
In this research, the aluminum hybrid composites reinforced with B4C and Al2O3 particles were fabricated using 
cold compaction and microwave sintering processes. At starting, characterizations of Al, B4C, and Al2O3 powders 
were done in terms of powder shape and size distribution. In the fabrication process, various sintering 
temperatures and periods were applied to the compact composite samples with different reinforcement content  
(up to 15%). After the production step, density and hardness measurements were taken to determine their 
variations with respect to sintering parameters for the hybrid composite samples. Furthermore, microstructural 
characterizations of some selected samples were made to clarify reinforcement distribution, porosity formation 
and grain size. 
 
Keywords: Aluminum composite, Boron carbide, Alumina, Powder metallurgy 
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Abstract
 

In this study, attempt has been made to develop implicit finite element based models of orthogonal cutting to 
predict process outputs of machining 6061-T6 aluminum alloy. A series of orthogonal machining tests are 
conducted to measure machining forces and to verify the accuracy of the predictions of the finite element models. 
The coefficient of friction is determined from experiments using Coulomb friction model. Khan–Huang–Liang 
(KHL) constitutive material model is used to model the thermo-mechanical behavior of the material based on the 
high strain rate dynamic compressive data reported in the literature and are obtained by split-Hopkinson pressure 
bar (SHPB) tests.  It is shown that material model calibrated using SHPB test data may cease to reveal accurate 
perditions in modeling machining operations. This is mainly because of the fact that the strain rate in machining is 
much higher than those experienced during SHPB test. Therefore, to improve the accuracy of the predictions, 
KHL model parameters are being calibrated and a modified KHL models is obtained. The modified KHL model is 
shown to be capable of modeling orthogonal cutting of Al6061-T6 with an acceptable accuracy.  
 
Keywords: Finite Element Method, Orthogonal Cutting, Aluminum Alloy, KHL Material Model, Cutting Force
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Abstract
 
The process of closed-die forging with flash is considered as the most common bulk metal forming method. 
During that process, usually two dies are pressed against each other in order to form a simple billet into a more 
complex product. The cavity of the die halves builds the geometry of the desired final shape of the product. As die 
halves closes, their cavity is filled with raw material. However, in order to ensure a complete filling of the dies, 
billet material volume is selected larger than the volume of the die cavity. That surplus material flows out of the die 
through the so called flash land section which is designed as a narrow gap between die halves. The deformation 
through that small gap generates a large pressure inside the dies. Consequently, forging dies can be filled 
completely. However, excess material in the flash should be cut and discarded after forging which involves an 
additional manufacturing step besides forging and also results in a significant material waste. Therefore, billet 
materials are usually pre-formed before forging to best fit the final product geometry. This pre-forming is called as 
mass distribution step and it involves processes such as upsetting, fullering, rotary swaging, gathering or forge 
rolling. Nevertheless, conventional mass distribution methods can transform billets into axisymmetric shapes or 
fairly simple forms. In the current study, the potential of hot extrusion process to manufacture the pre-shape for a 
complex forging is investigated for the first time. A subpart of car suspension system, ball joint body, is selected 
as demonstration part. Hot extrusion as a mass distribution process is investigated using finite element 
simulations with Simufact.forming software. Material flow and die filling are the main criteria in the numerical 
calculations. Different extrusion strategies are tested. Moreover, effect of the extrusion geometry on the 
subsequent pre-forging and finish-forging operations are analyzed. Based on the analyses, a test die set is 
designed to validate simulation results. Using the new forging system, flash amount for the particular ball joint 
body part could be reduced from 33% to 12% which resulted in significant amount of material savings. Moreover, 
as a consequence of the reduction in billet material weight, contact pressure within forging die could be reduced 
about 35% which should have a positive effect on tool wear and tool life.. 
 
Keywords: Closed-die forging, automotive suspension part 
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Abstract
 
In order for mass production of a car sunroof frame in high volume as over 300.000 pieces in a year for only one 
car model, a stamping die is a cost effective solution. Even more cost effective solution is using a progressive 
type of metal stamping die instead of a tandem type as used to be utilized by a sunroof producer. Sunroof frame 
manufacturing company used to choose to stamp the sunroof frames as a single part through a few operations 
such as piercing, trimming, forming; each via one tandem stamping die, with the fact that this production method 
results in a large scrap rate by throwing the middle portion of metal away. A novel production method was 
proposed to reduce the scrap rate, which is division of the frame design into four parts and producing each part 
via a progressive die. The proposal was presented including the design of process of operations to give the 
required form to each piece in several steps. Designs of the four pieces of the frame was updated by adding the 
junction portions for the parts to be fixed to one another through spot welding method. A suitable material for spot 
welding was also included in the proposal, which requires proof by performance tests of the proposed material, 
such as static and dynamic tension and fatique tests. The second step is measuring Form Limit Curves and 
Diagram (FLC, FLD) of the new material (DC04, aluminum alloyed steel) to obtain necessary values to be 
inserted into the commercial finite element analyses programme for further optimization in the process for the 
sake of compensation with possible backspring incidence of the frame parts, as well as resulting in even more 
reduction of the scrap rate.      
 
Keywords: DC04, Form Limit Diagram, progressive metal stamping die, car sunroof frame 
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Abstract
 
In photovoltaic (PV) solar devices, a transparent conducting oxide (TCO) film is used as a transparent electrode 
which permits sun rays to reach to the photoactive semiconducting layers and also to collect the photogenerated 
electrons. Indium tin oxide (ITO) is the most commonly used TCO material for PV applications. Alternative 
materials are also being investigated and developed because indium is a toxic material with limited supply. Due to 
their tailorable electrical and optical properties zinc oxide (ZnO) based thin films and nanostructures are 
considered as an abundant and safer option for TCOs. These materials are also easy to produce and potentially 
have low cost. However, the electrical and optical properties of undoped ZnO is not highly stable due to 
incorporation of atmospheric oxygen. Thus, doping of ZnO is widely studied using different elements (e.g. group 
III and IV elements) and fabrication methods in order to improve conductivity and stability. The most widely used 
dopant for ZnO material is aluminum (Al). In this study, Al-doped ZnO (AZO) nanorods were produced on glass 
substrates via sol-gel spin coating and hydrothermal method, respectively. The structural, morphological, 
elecetrical and optical properties of the AZO nanostructures characterized characterized using x-ray diffraction 
(XRD), scanning electron microscopy (SEM), four point probe method and UV-VIS spectrophotometry, 
respectively. 
 

             
 

Figure. (a) XRD pattern, (b) SEM image of AZO nanorods. 

 

 
Keywords: Transparent conducting oxides; ZnO nanostructures; electrical conductivity; optical properties. 
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Abstract 

Asymmetric transfer hydrogenation of ketones has recently emerged as an alternative method to asymmetric 
hydrogenation for the production of chiral alcohols due to its operational simplicity and easy availability of 
reductants [1]. Chiral alcohols are very important building blocks and synthetic intermediates in organic synthesis 
and the pharmaceutical industry [2]. Catalytic asymmetric synthesis using chiral metal complexes as catalyst 
precursors offers an ideal method for reducing ketones to chiral alcohols [3]. For the past ten years, a developed 
efficient method is the catalytic transfer hydrogenation of ketones using chiral ruthenium(II), rhodium(I), iridium(I), or 
lanthanoid complexes as catalyst precursors and iso-PrOH/KOH or HCOOH/Et3N as hydride source [4]. 

 

 

                                             Figure 1.Synthesis of the compounds 1-3 

 

In the present study, chiral phosphinite ligand (1) and its Ru-benzene complex (2) were synthesized.  The 

compounds were characterized by a combination of multinuclear NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and 
elemental analysis. Catalytic activity of the Ru(II) benzene complex was investigated in asymmetric transfer 
hydrogenation reaction of acetophenone and derivatives. 

 

Keyword; Ionic Liquids, Catalyst, Asymmetric Transfer Hydrogenation 
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Abstract 

The P-based ligands-FILs have long been investigated for the design of the ionic organometallic compounds 
and applications to catalysis [1]. It has been found that, while the coordinating P(III) atom is vicinal to the 
positively charged imidazolium ring, the corresponding P-based ligands-FILs are featured with π-acceptor 
character as well as σ-donor [2]. Hence, the varied coordination behaviors of such P-based ligands-FILs are of 
great concerns in the coordinating chemistry and catalysis, leading to the significant changes in the complex 
configurations and catalytic performance [3]. In this regard, we extend our study to develop useful and 
magnificent catalysts, and in this paper, we report for the first time the synthesis and iridium-arene complexes, 
and their subsequent application in asymmetric transfer hydrogenation of the acetophenone derivatives.  

 

 

Figure 1.Syntheses of the compounds1-3 

 
In  the present study, chiral ionic liquid (1), its phosphinite ligand (2) and  Ir(III) complex (3) were synthesized.  

The compounds were characterized by a combination of multinuclear NMR spectroscopy, IR spectroscopy, 
and elemental analysis. Catalytic activity of the Ir(III) complex was investigated in asymmetric transfer 
hydrogenation reaction of acetophenone and derivatives. 
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Abstract
 
The resources of renewable and clean energy are of research interest in energy conversion. The hydrogen 
evolution reaction (HER) is very crucial to develop water splitting devices and the electrolysis of water to HER is a 
substantial way for clean and renewable energy [1,2].  
 
Herein we report the development of effective nanocomposite for hydrogen production from water electrolysis. 
The graphene oxide (GO) was silanized by using 3-aminopropyltriethoxysilane (APTES), then the Schiff base 
(Sch) reaction was conducted to form imine groups on the composite. The prepared suspension consisting of 
0.5 mg/mL GO/APTES/Sch was applied on the glassy carbon electrode (GCE) surface and dried to form a 
catalyst thin film. After the electrochemical reduction, the reduced GO (rGO)/APTES/Sch was obtained and finally 
Pd nanoparticles electrodeposited on this composite film to obtain rGO/APTES/Sch/Pd nanoparticles on the GCE 
surface. 
 
The structural properties of the rGO/APTES/Sch/Pd nanocomposite were characterized by SEM, EDAX and FT-
IR spectroscopy techniques. 
 
The hydrogen evolution reactions were carried out by electrolysis of water in 0.5 M H2SO4 electrolyte medium. 
The modified glassy carbon electrode with the composite film has been used as the working electrode while 
Ag/AgCl and Pt-wire electrodes were used as the reference and counter electrodes, respectively. Hydrogen 
evolution reactions were investigated by cyclic voltammetry (CV), Tafel polarization curves and electrochemical 
impedance spectroscopy (EIS) techniques. The electrochemical measurements confirmed that the 
GCE/rGO/APTES/Sch/Pd nanocomposite film exhibited higher HER activity than that of GCE/rGO and 
GCE/rGO/APTES/Sch composite film.   
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Özet 

NiMn Şekil Hafızalı Alaşımlar uygulanan mekanik ve ısıl işlemler sonucunda sahip oldukları faz yapılarını 

değiştirebilirler. Yeni faz yapılarının ilk oluşumları da çökelti oluşumları halinde olabilir.   Bu çalışmada; NiMn bazlı 

şekil hafızalı alaşımı 1000⁰C’de homojenizasyon işlemine tabi tutulup buzlu su içerisinde soğutulmuştur.  Yapılan 

bu ısıl işlem sonucunda malzeme içerisinde oluşmuş olan  çökelti fazlarının morfolojisinin belirlenmesi için metal 

mikroskobu incelemeleri yapılarak, çökelti fazlarının morfolojilerinin literatürde verilen çökelti morfolojileri ile 

karşılaştırılması yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: NiMn şekil Hafızalı Alaşımlar, Çökelti fazları  
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Abstract
 
The aim of this study is to perform fatigue analysis of bending of spur gears by using finite element method under 
static conditions.  The change of stresses at the bottom of the tooth is an important parameter affecting the life of 
the gear. A number of studies have been carried out for different gear types in relation to the bending of the gears 
in recent years.  These studies are taken into consideration with the numerical experimental and finite element 
methods by considering the different parameters of the gears. Advanced computer technologies have provided 
significant convenience to designers and manufacturers in the analysis of machine elements such as gears 
affected by many parameters. Acceptances and uncertainties in numerical methods, cost and time loss of 
experimental methods increase the importance of computer aided analysis.  Computer aided finite element 
analysis with new developments gives very close results. In this study, the effects of force, rim thickness, teeth 
numbers, pressure angle and module; parameters have been analysed to optimize fatigue life. The effect of the 
parameters on the life has been investigated, accordingly the optimum gear parameters have been put forward.   

 
Keywords: Spur Gear, Bending Fatigue Life of Gears, Finite Element Methods, Maximum Stress on Tooth Roots  
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Abstract
 
MAX phases (Mn+1AXn) are a large family of layered hexagonal carbides/nitrides in which the M6X octahedral 
layers form close packed layers and A-group elements are interleaved within. Among more than 60 members of 
MAX family, titanium aluminum carbide (Ti3AlC2) is commonly studied for its ability to form 2-dimensional (2D) 
Ti3C2 (MXene) layers by chemical etching of A-elements between the layers. The etching product; multilayered 
(mL)-Ti3C2, has been the most popular MXene in literature owing to its superior stability, nontoxicity, 
electrochemical performance and strength.  However, as a typical MXene, Ti3C2 layers need to be processed in 
aqueous solutions for their uniform distribution upon delamination. In this study, a novel route for one-pot 
processing of mL- Ti3C2 with polymers was developed. First, MXene layers were etched from MAX, separated 
from etched by-products using aqueous filtering and then combined with the monomer solution. Upon mixing, the 
aqueous solvent was gradually exchanged with an organic compound having water-like polarity and fluidity. By 
this strategy, MXene layers did not agglomerate in the polymeric matrix upon composite curing. Moreover, they 
could be loaded in polymers at high level, without complicating composite handling and processing like in an 
aqueous media. The interface in the composites was characterized using XRD, SEM and mechanical testing, and 
compared with that of composites formed by dry-mixing. Produced composites carried potential for utilization in a 
wide range of industrial fields including structural components in automobile industry, electrochemical 
supercapacitors and biomedical composites. 
 
Keywords: MAX, MXene, Composite,  Solvent Exchange
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Abstract
 
Advanced High Strength Steels (AHSS) are the major materials for applications in automotive production. The 
mechanical properties of AHSS are controlled by many factors such as, phase composition in the overall 
microstructure, volume fraction, size and morphology of phase. Compex phase (CP) steels are a new generation 
of AHSS that exhibit an enhanced combination of strength and ductility, thus satisfying the requirements of 
automotive industry for good formable high-strength steels. CP steels offer a great potential for the development 
of automobile bodies with their mechanical properties of high formability and strength. CP steels find their 
application for parts requiring high energy absorption capacity. 

The intercritical annealing of CP steels are generally two-stage heat treatment. CP steel sheet is annealed to the 
intercritical temperature range to produce ferrite and austenite and followed by cooling to bainitic region for 
transform the austenite phase to bainite. The aim of this study is to investigate the correlation between different 
intercritical annealing temperature and microstructural properties using Light Microscopy and Scanning Electron 
Microscopy. The specimens were intercritically annealed at different temperatures between 760°C and 800°C for 
150 s followed by accelerated cooling to bainitic region and the isothermal bainitic transformation carried out at a 
temperature higher than the molten zinc bath which was 480°C for 120 s. The results show that typical 
microstructure containing bainite, ferrite and amount of martensite can be obtained when two stage heat 
treatment process was utilized.   

 
Keywords: Intercritical annealing, bainitic isothermal transformation, complex phase steels, heat treatment, 

microstructure, AHSS 
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Abstract
 
As digitalization is rapidly spreading, new technologies are continuously developed and implemented to many 
fields and sectors.  In terms of virtual reality (VR) applications, this technology has introduced into the consumer 
market a considerable number of devices by which users interact with virtual environments.  In the beginning, 
there were conventional devices such as keyboards, mouses and joysticks, which have over time evolved into 
other devices and more sophisticated applications.  Among those, devices capable of providing force feedback to 
the user are called the haptic devices. Broadly speaking, these devices are used to control graphical 
representations of a virtual character (avatar) by tracking user's movements and may or may not provide a force 
feedback.  Due to their complexity and high costs, end-users, unfortunately, have limited access to these devices. 
Luckily, there exist many alternatives.  For example, in motion tracking applications without force feedback, there 
are tools such as Stereo Cameras, Depth Sensors, Accelerometers, Inertial Measurement Units (IMUs), 
Electroencephalograms (EEGs), Electromyographies (EMGs) etc.  In this study, a new method is proposed for 
determining motions of finger joints from raw data obtained with the Leap Motion device, a sensor using a stereo 
camera.  The proposed method is a good candidate for providing accurate data in controlling avatars in virtual 
environments.  It may also be used to remotely control devices and to goniometric measurements of the user 
hand. 
 Keywords: Leap Motion, virtual reality, goniometric measurement, rotation matrix 
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Abstract
 
Position tracking during localization and navigation in mobile robots is still an important research area. Most 
methods used for positioning mobile robots require orientation data for processing raw data collected from 
devices such as laser rangefinder, ultrasonic rangefinder and depth sensors. Inaccurate orientation data makes 
the task of positioning very difficult or even impossible to accomplish.  Even though employment of the global 
positioning system (GPS) has been revolutionary in answering most position tracking problems, the GPS system 
is generally not suitable for use in enclosed environments.  In these cases, GPS data error rates is seriously 
affected by the GPS sensor used locations, which may be an open field or an urban area.  Orientation data 
determination in mobile robots is usually carried out by using devices known as the inertial measurement units 
(IMUs), which incorporate various sensors; mainly accelerometers, gyroscopes and magnetometers.  Because 
these sensors contained in the IMU are highly affected by the environmental conditions, raw sensor data alone is 
not sufficient to obtain the orientation information. In this study, the concept of a new particle filter based 
computational method is proposed for more accurate calculation of the orientation data in cases where both laser 
rangefinder, ultrasonic rangefinder or depth sensors together with the accelerometer data are simultaneously 
available.  
 
Keywords: mobile robot, orientation, positioning, particle filter, depth sensor 
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Abstract
 
Phosphatizing is used as a surface treatment to produce coatings against corrosion on metallic surface. This 
process involves a topochemical reaction between a primary phosphate solution with a metal surface, promoting 
the precipitation of an insoluble tertiary salt. Manganese phosphate coating has the highest hardness of the three 
types of phosphate coatings and has superior corrosion and wear resistance. Manganese phosphate salts are 
used in the phosphating process. Manganese phosphating is extensively employed to improve the sliding 
properties of engine, gear, and power transmission systems. The aim of this study is to research production 
possibilities of manganese phosphate via hydrometallurgical methods using Mn2+ solution, starting from native 
resources directly.  In order to obtain MnO2 in pure state as much as possible, firstly the gang minerals removed 
from ore by sulphiric acid leaching. Relatively, purified MnO2 containing concentrate was converted to MnSO4 
solution involves Mn in +2 oxidation state by using glucose with different parameters. The pure MnCO3 salt was 
produced by the addition of Na2CO3 into MnSO4 solution in consequence of substitution reaction. After washing, 
filtering and drying, manganese phosphate coating solution produced by treatment with phosphoric acid and 
some accelerators. Manganese phosphate layer is produced by the chemical reaction of the solution with the 
steel surface. Accordingly, two steel samples were phosphatized successfully with phosphatizing solution 
produced. 
 
Keywords: Hydrometallurgy, phosphatizing, manganese 
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Abstract
 
The brake discs of the new generation vehicles operate at high speed and braking conditions. High performance 
is expected from brake discs for human and vehicle safety. The braking performance criterion in vehicles is to 
ensure speed control of the vehicle safely without causing a mechanical failure. Abnormal wear occurs due to 
braking in the moving vehicle. 
In this study, the brake disc is coated with Cr2O3-2TiO2 (Metco106F) composite powder using the plasma coating 
method to increase the wear resistance of the automobile brake disc. The braking test is based on the SAEJ2430 
braking test standard. The microstructure, hardness, wear and braking performance characteristics of the coating 
were investigated. According to the results, the coated disc exhibited better wear resistance than the uncoated 
disc in different wear mechanisms at high temperatures. The resulting friction coefficient values revealed that the 
coated disc showed better braking performance. 
 
Keywords: Ceramic Composite, Plasma Spray, Wear, Braking Performance 
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Özet
 
Demir ve çelik günlük yaşantımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Demir-çelik ürünlerinin yüksek mekanik 
özellikleri sayesinde geniş bir alanda ihtiyaca cevap vermesi, kolay bulunabilirliği, uygun maliyeti gibi avantajları 
en çok kullanılan metal alaşımları olmalarını sağlamaktadır. Entegre tesislerde yüksek fırında gerçekleştirilen 
demir-çelik üretimi yüzyıllardır kullanılan ve günümüzde de üretimde en fazla kullanılan prosestir. Yüksek fırın şarj 
malzem 
esi sinter, metalurjik kok, pelet, kalibre cevher ve curuflaştırıcıdır. Entegre tesislerde şarjın %65-85’nin sinter 
olduğu bilinmektedir. Sinterlik malzeme harmanının da %55-75’ni harmanlanmış demir cevherlerinin oluşturduğu 
düşünüldüğünde iyi bir sinterin yüksek fırınlardaki payının ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Bu çalışmada, yüksek fırınlarda sinter kullanım oranını arttırabilmek için sinter kalitesinin iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bunun için kullanılan çeşitli toz cevherler ve proses için gerekli yardımcı hammaddelerde   
(kireçtaşı, kok tozu, katkı malzemeleri) yapılması gereken iyileştirmeler projenin temel amacını oluşturmaktadır. 
Entegre tesislerde kullanılan çeşitli toz cevherler ve yardımcı hammaddeler belirli oranlarda harmanlanarak sinter 
üretilecektir. Üretilen sinter, fiziksel, kimyasal ve teknolojik testlere tabi tutulacak ve bu testlerin sonucuna göre 
Yüksek Fırınlara beslendiğinde kullanım oranı ve verimlilik etkileri incelenecektir. Teknolojik test cihazları yüksek 
fırın pilot tesisi gibidir. Yüksek fırınlarda kullanılan demir cevherinin sıvı ham demire dönüşmesi için harcanan kok 
miktarının saptanmasına yardımcı olur. Yüksek fırınlarda basınç farklarından, yükseklik kayıplarından ve 
ufalanmalardan dolayı oluşacak çökmelerin yaşanmaması için analiz sonuçları dikkate alınır. Fırına besleme 
yapılacak malzemelerden hangisinin daha avantajlı olduğu bu testler sayesinde belirlenir. 
 
Bu çalışma ile, entegre tesislerin üreteceği sinter üzerinde hangi toz cevherin daha büyük bir etkiye sahip olduğu 
görülebilecektir. Bu sayede şarj edilecek sinter, yüksek fırının verimli çalışmasını sağlayacak, sinter bazitesinin 
sebep olduğu çevresel kirliliği azaltarak, fırın için gerekli olan ham cevher ihtiyacını düşürecektir. 
 
Keywords: Toz cevher, sinter, yüksek fırın. 
 
Teşekkür: Bu çalışma Karabük Üniversitesi BAP birimi (KBÜBAP-17-YL-434) tarafından desteklenmektedir.                    
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Abstract 
In the last few years there has been a growing interst inadditive manufacturing technology. Polymer/graphene 
composites have been considerably investigated due to their flame retardant thermal, mechanical, electrical and 
optic properties. Because of this, the graphene materials is important on polymer/graphene materials composites. 
In the present study, polymer based with reduced graphene oxide and decabromodiphenyl ethane 
nanocomposites filaments were fabricated for fused deposition modeling. The characterization of as prepared 
nanocomposites filaments were analyzed and discussed. The obtained filaments is suitable for large scale fused 
deposition modeling applications.  
 
Keywords: Reduced graphene oxide, fused deposition modeling, inadditive manufacturing, nanocomposites
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Abstract
 
The electronic, optical and reactivity properties of hydroxypyrene molecule upon replacing carbon atoms by 
silicon (Si) and germanium (Ge) atoms were carried by density functional theory (DFT) at B3LYP/6-311++G(d,p) 
level of theory [1] by Gaussian09 [2]. It is note that the replacing carbon atoms by Si and Ge atoms has a 
pronounced influence on electronic and optical properties of system. Reactivity calculations show that PyOH-2-Ge 
hydroxypyrene model is more stable than others. The formation energies of Ge-doped hydroxypyrene molecules 
are significantly higher than that of Si-doped hydroxypyrenes. The calculated band gap value (3.68 eV) for the 
hydroxypyrene molecule agrees with literature data of 3.67 eV [3]. The band gap decreases when Si and Ge 
atoms are doped to pure hyrdoxypyrene molecule, and thus it drops up to 3.03 eV. Results suggest that Si and 
Ge-doped hydroxypyrene molecules may be more attracted in applications such as organic light-emitting diodes 
(OLEDs), organic field effect transistors (OFETs) and photovoltaic cells. 
 
Keywords: Hydroxypyrene; Si doped; Ge doped; DFT 
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Abstract
 
In this study, effect of two-step equal channel angular pressing (ECAP) on the mechanical and tribological 
behavior of Al-12Si alloy was investigated. To do so, the alloy was preliminary processed via hot ECAP followed 
by a cold ECAP step applied to the alloy at room temperature (RT). The microstructure and mechanical properties 
of the alloy at the unpressed and ECAP-processed conditions were investigated. In addition, wear behavior of the 
alloy under dry sliding condition was examined using rotative wear test mode. It was found that two-step ECAP 
processing results in an increase in the strength and hardness of the alloy. Elongation to failure also increased 
after the ECAP process. On the other hand, ECAP-processed alloy showed lower wear resistance at RT as 
compared to the unpressed sample. These results were attributed to the microstructural alterations occurred 
during the ECAP processing.  
 
Keywords: Al-Si alloy; ECAP, tribology 
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Abstract
 
Light-emitting diodes (LED’s) are semiconductor devices that directly convert electrical energy into 
light energy. However, LEDs convert only about 20% of the applied electric energy to light energy. The 
remaining energy is converted to heat energy and causes high temperature in LED’s. The high heat 
flux in LED’s adversely affects the lifetime, stability and reliability of them. Especially in high power 
LED’s, it is cruical to keep the junction temperature below the permissible limit. Therefore, effective 
thermal management is important to improve the performance of LED’s. Heat pipes which have high 
thermal conductivity, low costs, no moving parts and are therefore, maintenance free,  are seen as a 
suitable method for cooling LED's. In the literature, there are many studies on the usage of heat pipe 
for cooling high power LED's. 
 
In this study, a heat pipe-heat sink model was designed for cooling of high power LED’s used in street 
lights. The model was analyzed numerically for different heat loads in ANSYS Fluent software and the 
temperature distributions of the model were obtained and junction temperature was calculated for 
every LED. In order to verify the numerical model, an experimental set up was established and the 
results were compared. Numerical and experimental datas were found to be compatible with each 
other. 
 
Keywords: LED's, Thermal analysis, Heat Pipe, ANSYS.  
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Abstract
 
Industrial robots have been used in production for nearly half a century and they bring big profits to businesses in 
terms of Product Quality, Production Efficiency and thus lower production costs. With the developing technology 
and Industry 4.0 concept, the need for robots to work together with the people in the enterprises has revealed 
Collaborative Robots, and the rate of usage in the industry has increased due to ease of installation and less 
safety equipment and space requirement. In our study, The effect of arm geometry on energy consumption was 
investigated by using UR10 model (10 kg. transport capacity) Collaborative Robot which is of Universal company. 
In terms of ease of operation, the 6 axis UR10 model collaborative robot was reduced to 3 axis, the position of 
each axis was determined by Denavit-Hartenberg method and the orbital equations of each axis were extracted 
using the Wolfram Mathematica program. Speed and acceleration coefficients were determined according to the 
first and last positions of each axis with the help of Matlab program. With the coefficients, the moment values for 
each axis and the Power value are calculated from here, and then the Energy values are obtained. This study 
was then repeated by changing the axis lengths and energy values according to the axis lengths. 

 
Keywords: Collaborative Robot, Energy Consumption, Denavit-Hartenberg  
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Abstract
 
Failure analysis of line-surface defects on the surface of hot-rolled low-carbon mild steel sheets has been done 
using study the causes and formation mechanism by sampling the defects and analyzing the transverse and 
longitudinal cross sections using scanning electron microscopy. Three different entrapped particles including 
carbonaceous inclusions with or without alumina, and iron oxide inclusions have been observed in the cross 
section of the defects. The results of investigations revealed that the carbonaceous inclusions have been come 
from the mold powder due to the entrapment of mold powder in hooks. The carbonaceous inclusions together with 
alumina particles have been come from entrapment of detached clogging and mold powder by argon overflow. 
The source of iron oxide inclusions would be due to slab preexisting surface oxides not removed completely 
before hot rolling process.. 
 
Keywords: Failure Analysis, Silver defect, Hot-rolled, Inclusion 
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Abstract

Renewable energy production technologies not only offer solutions for increasing global energy demand but also 
reduce CO2 emission. However, high performance energy storage devices are required for efficient utilization of 
these sustainable sources with intermittent nature. Supercapacitors are promising for storing energy produced by 
renewable sources owing to their fast charge/discharge capabilities and long cycle lives. Supercapacitors can 
store electrical energy both by electrostatic charge accumulation (electrochemical double-layer capacitors, 
EDLCs) and reversible surface redox reactions (pseudo-capacitors) that take place at the electrode/electrolyte 
interface. Porous carbonaceous materials (activated carbon, carbon nanotubes, graphene, etc.) are widely used 
in EDLCs as electrode materials, but their performance is limited by their specific surface area. Pseudocapacitive 
electrode materials (conducting polymers and transition metal oxides) provide higher specific capacitance and 
energy density than EDL capacitive materials. Yet, they suffer from poor electrical conductivity and low power 
density.   
The control of the surface area and pore structure are of great importance for producing high performance active 
electrode materials. Micropores contribute to specific capacitance by increasing the surface area, while macro- 
and meso-pores facilitate diffusion and increase the charge/ discharge rate by creating free pathways for ions. In 
this work, MnO2 was fabricated by a precipitation method at room temperature in the presence of a pluronic 
surfactant as a soft template. The electrochemical performance of the material was investigated in a three-
electrode cell configuration with cyclic voltammetry and galvanostatic charge-discharge tests. The ordered 
mesoporous structure enabled by the self-assembly of the pluronic surfactant promises for supercapacitor 
applications that require high power performance. 
Keywords: Energy Storage, MnO2, Soft Template, Supercapacitor
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Abstract

Low carbon steels are widely used in sectors which aim good formability behavior such as automotive and 
shipbuilding. On the other hand, due to their low mechanical properties depending on the low carbon quantities 
there are continued studies about increasing these mechanical properties by various secondary methods. Grain 
refinement by severe plastic deformation (SPD) is one of these methods. However, it has great importance to 
determine how the formability changes in the steels that develop such properties as hardness and strength after 
these SPD methods. Therefore the mean purpose of this study is to apply the one pass ECAP at 300 °C to low 
carbon steel generally used in shipbuilding and to evaluate the microstructural and mechanical alterations 
(hardness, strength and formability) after ECAP. After microstructural investigations, it is determined that two 
different microstructures observed on flow and transverse planes after ECAP. While on the transverse plane 
which extruded perpendicular to the extrusion direction relatively equiaxed grains were formed, on the flow plane 
which extruded parallel to the extrusion direction microstructure consists of 45° angle elongated ferrite and perlite 
grains. Base material’s hardness values (130 Hv) significantly increased after one pass ECAP and reached 290 
Hv as a result of grain refinement and increase in dislocation density. Also, ECAP caused significantly increase in 
both yield - tensile strength values. After one pass ECAP base material’s yield strength increased from 285 MPa 
to 425 MPa and tensile strength increased from 400 Mpa to 805 Mpa.  When the formability behavior was 
examined, it was determined that the formability behavior of the material was adversely affected from elongated 
microstructure occurred after ECAP and the punch displacement value decreased from 2.6 mm to 0.7 mm. On the 
other hand, the surface roughness value of the ECAPed sample decreased by 3 times according to the base 
material and reached nearly 1 µm as a result of finer grain size obtained after one pass ECAP.

Keywords: Equal-channel angular pressing, low carbon steel, microstructure, mechanical properties, formability.
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Özet
 
Bilgisayar görüsü ve yapay zekâ uygulamaları için geliştirilen algoritmalar sayesinde nesne algılama ve tanıma 
gibi görevler yüksek doğrulukta gerçekleştirilmektedir. Yüksek hesaplama kapasitesi gerektiren bu uygulamaların 
performansının arttırılması, problemlerin daha kısa sürede ve etkili şekilde çözülebilmesini sağlar. 
Kamera görüntüleri üzerinden derin öğrenme ile nesnelerin belirlenmesi ve tanımlanması gibi görevler 
günümüzde Raspberry Pi (RasPi) gibi mini-bilgisayarlar kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Mini-bilgisayarlar 
kullanıldıkları projeye sağladıkları yüksek hareketlilik kabiliyetine rağmen, işlemci kapasitelerinin normal 
bilgisayarların oldukça altında olması bir dezavantajdır. Bu nedenle makine görüsü ve derin öğrenme gibi mini-
bilgisayar uygulamalarında ilave işlemci gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu çalışmada, RasPi 3 B+ mini-bilgisayar ve sinir ağları hesaplamalarında işlem gücünü arttırmak için USB 
portuna bağlı Neural Compute Stick 2 (NCS2) kullanılmıştır. Python 3 dili ve OpenVINO araç kiti kullanılarak 
geliştirilen yazılım aracılığıyla, önceden eğitilmiş farklı sınıflara sahip Caffe sinir ağı modeli yardımıyla örnek 
görüntüler üzerinde nesne algılaması yapılmıştır. Algılanan nesne çerçeve içine alınarak nesne için tahmin edilen 
sınıf etiketi ve algılama işlem süresi çerçeve etiketine eklenmiştir. Geliştirilen yazılım önce yalın RasPi üzerinde 
sonradan NCS2 kullanılarak çalıştırışmış ve NCS2’nin işlem performansı üzerine etkisi incelenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Derin öğrenme, mini-bilgisayar, sinirsel hesaplama çubuğu. 
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Abstract

 
Translocation of spherical nanoparticles through a nanochannel under both applied potential and concentration 
gradient has been studied experimentally. Ions, molecules, and charged nanoparticles passing through a 
nanochannel interact with the channel walls. Often the channel walls have a non-zero surface charge density 
which affects ionic concentrations within the nanochannel. This exposes a mathematical difficulty that is usually 
treated with numerical techniques. A charged surface in contact with an ionic solution forms eletrical double layer 
(EDL) in the vicinity of the charged surface. Within the EDL, the concentration of the counterions is much higher 
than that of coions. Hence the EDL plays an important role in ionic mass transport and particle translocation in 
nanochannels. A nanochannel placed within two identical fluid reservoirs filled with an electrolyte solution and 100 
nm spherical nanoparticles have been used for the experiments. Various concentration gradients have been 
applied along the axis of the nanochannel and each case has been investigated under various applied potentials. 
Motion of the particles are ensured by externally imposed concentration gradient along with the imposed electric 
field. Diffusiophoretic motion has also been induced due to the imposed concentration gradient. A detailed effect 
of the translocating spherical particles on the ionic current has also been investigated. 
 
Keywords: Nanoparticle, nanochannel, electrical double layer 
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Abstract
 
GPS-based localization is widely used in almost every transportation systems. Although in recent years different 
techniques have been used to improve localization accuracy, they are not sufficient enough to support operations 
that require high accuracy. The importance of precise localization will be emphasized in urban area where a high 
level of accuracy will be needed for proper integration. Unfortunately the dense urban environment causes 
inconsistency in the reception of the GPSs’ signals. Because of environmental interferences the performance of 
the GPS is significantly decreased which reduces the chance of a succesful integration. Inaccurate behavior of 
the GPS has been shown by introducing a practical experimental approach which uses additional resources from 
current smartphone technology. The experiment was aimed to identify GPS-sourced localization error by 
processing large amount of dynamic travel data collected by smartphones. A smartphone has been installed with 
a custom application that provides beneficial information so it can collect GPS and vehicular sensor data for 
analysis. In addition to collection GPS data (latitude, longitude, speed, etc.), the vehicle’s odometer data was also 
collected through a backend that directly communicates with in-vehicle sensors. Furthermore, other pertinent 
information such as rpm information were also be collected from the moving vehicle by On-Board Diagnostic 
(OBD) sensor. 
 
Keywords: Intelligent transportation systems, sensors, GPS, localization 
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Abstract

Laser cladding is a very attractive technique to produce a protective coating against wear, oxidation, and 
corrosion. Lots of metal and alloys can be cladded on a substrate using laser cladding technique. Powders to be 
coated on a substrate are blown to a melt pool formed by a laser beam. In this study, Al-Si alloy was cladded on a 
stainless-steel substrate. The surface of one of the produced samples was again laser treated. To investigate 
microstructure, phase and hardness properties, samples were analyzed using scanning electron microscopy 
(SEM), SEM- energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX), stereo microscopy, x-ray diffraction (XRD) analysis, 
and microhardness. Laser treated Al-Si alloy was exhibited higher hardness compared to non-treated Al-Si alloy. 
However, some region of the sample by laser treated included microcracks. 

Keywords: Laser cladding, Al-Si alloy, laser treatment, microstructure 
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Abstract
 
Supercapacitors are the most prominent energy storage devices as they offer high power densities and long cycle 
lives. However, the specific energy density of supercapacitors must improve to meet the requirements of 
innovative applications. Electrode materials, which determine the performance of supercapacitors, can be divided 
into three groups: (i) conducting polymers, (ii) metal oxides, and (iii) carbon-based materials. Among these 
materials, metal oxides have higher specific capacitances and energy densities than carbon-based materials 
owing to fast and reversible surface redox reactions. MnO2 has been the most attractive pseudocapacitive 
material for researchers as it possesses an extremely high theoretical specific capacitance (1380 F g

-1
). Yet, the 

theoretical capacitance has been hardly reached in practice due to the poor electrical conductivity of MnO2. This 
drawback can be compensated by combining MnO2 with highly conductive carbonaceous materials, such as 
graphene. 
 
In this work, MnO2/graphene nanocomposite was synthesized via simple liquid exfoliation and precipitation 
methods. The triblock copolymer (P123) was utilized as both an exfoliation agent and a soft template. Physical 
properties were examined by SEM, TEM, BET and XRD. Electrochemical performance of the nanocomposite was 
investigated in a three-electrode system using 1M Na2SO4 aqueous electrolyte and exhibited a specific 
capacitance of 587.4 F g

-1
 at 1 A g

-1
. The nanocomposite obtained through a scalable and practical methodology 

is expected to make a significant contribution to the energy storage area. 
 
Keywords: Graphene, MnO2, Nanocomposite, Soft Template, Supercapacitor
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Abstract
 
Recently, recycling of waste has become the main target of environmentally friendly technologies. In the industry, 
raw materials are processed according to a certain purpose and waste materials are not used. One of them is 
pulp and carbonation sludge wastes which are the waste material of sugar factories. Generally, even if food 
processing enterprises are not considered to be among the most harmful industries, they can cause serious 
organic pollution if they are operated without attention and care against the environment. Therefore, the 
evaluation of waste materials in different products will also help to solve the environmental problem. In this study, 
precipitated calcium carbonate waste-lime waste (LW) and sugar beet pulp (SBP) from sugar production will be 
recycled as raw material for the preparation of phenolic epoxy resin (PhER) based composite materials. The 
composites were prepared with LW or SBP in varied per cent values (10-50 wt%) using the casting technique. 
Effect of different fillers amount on mechanical and thermal properties of PhER will be investigated. Two type 
hardeners-anhydrite and amine also were used. The composite morphology will be characterized by Scanning 
Electron Microscopy (SEM). Hardness of composites were observed to increase with the fillers content while 
elongation at break is decreased. Anhydrite-type hardener was found more effective for composite systems. The 
tensile strengths of neat PhE matrice were found as 88 MPa and 77 MPa for anhydrite and amine type hardeners, 
respectively. 

 
Keywords: lime waste, pulp, phenolic epoxy, composite 
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Abstract
 
Rubber is a material with a wide range of uses. EPDM represents 7% of total synthetic rubber and is one of the 
most commonly used rubber and has the highest annual growth rates. As the demand for tires and production is 
expected to increase and the waste management infrastructure has to be developed accordingly in order to make 
the rubber industry functional. The safe disposal and reuse of rubber waste is an important issue in terms of 
environmental safety and human health. 
In this study EPDM rubber waste together with carbon black in 3 different ratios (1: 1; 1: 3 and 3: 1) was used as 
a hybrid filler material for the first time in bisphenol-A type epoxy resin. The composites were prepared by adding 
the hybrid filler material to the epoxy resin in varied per cent values (5, 10, 15, 20 and 30 wt%) and according to 
ASTM D 638 standard using casting technique. Mechanical tests and TGA were used to characterize of 
composites. The morphology of the composites was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM). 
Effects EPDM:carbon black hybrid filler ratio and filler amounts on the mechanical, water sorption and thermal 
properties of the composites were investigated. Tensile strengths of composites increased with EPDM amount in 
hybrid filler. 
 
Keywords:  EPDM, carbon black, epoxy resin, composite   
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ÖZET  

Son yıllarda düşük alaşımlı(C<0,10) yüksek mukavemetli çelikler geliştirilmiştir.Düşük karbonlu konstruksiyon 
çelikleri ile mukayese edildiğinde bu çeliklerinen önemli özelliği yüksek mukavemet ile birlikte yüksek plastiliğe ve 
kaynak edilebilirliğe sahip olmalıdır.Bu çeliklerinkonstruksiyonda önemli olmasının sebebi (karbon oranının düşük 
olmasına bakılmaksızın) mikro alaşımlandırarak akma ve çekme dayanımlarının yüksek olmasından ileri 
gelmektedir.Aynı zamanda , ısıl işlem sonrası mekanik özelliklerinin artmasının sebebi yapıdaki karbürlerin 
yüksek sıcaklıklı östenit fazında çözünmemesine bağlıdır. 

Anahtar Kelimeler : Vanadyum karbür , Niobyum karbür , sertleştirme , mikro yapı. 

ABSTRACT 

Low alloyed (C <0.10) high strength steels have been developed in recent years. The reason for the increase in 
mechanical properties after heat treatment is due to the fact that the carbides in the structure are not dissolved in 
high temperature austenite phase. 

Keywords: Vanadium carbide, Niobium carbide, hardening, microstructure. 
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Abstract 
 
Ti-15V-3Al-3Sn-3Cr (Ti 15-3) alloy, which is widely used due to its low density and high resistance to aviation, is 
being used more efficiently with its heat treatment suitable structure. When the aging processes applied to Ti 15-3 
alloy are examined, it is seen that duplex aging processes increase the heat treatment efficiency of the alloy at a 
high rate. In this study, the effect of pre-aging procedure on duplex aging processes on the mechanical properties 
of the alloy was investigated. Pre-aging procedures were performed in two different types: 10 hours at 300°C and 
24 hours at 250°C. The results showed that micro hardness increased in both groups with pre-aging procedures. 
Pre-aging at 300°C increased that hardness by 10% more than aging at 250°C. Optimum mechanical properties 
were obtained at 250°C/24 hours-450°C/10 hours and 300°C/10 hours-450°C/10 samples. 
 
Keywords: Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn titanium alloy; dublex aging; pre-aging treatment; α alloy; metastable beta 

titanium alloy 
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Abstract 
 
The threat to Earth’s environment is becoming more and more serious, resulting from fossil fuels may still be the 
main energy source of human beings for decades to come, [1]. Renewable energies and diverse clean such as 
wind energy, solar energy, biomass and geothermal energy are being improved to deal with this situation [2]. In 
view of the amount of energy from solar and wind varies bound up with the changing of environment, thermal 
energy storage (TES) technologies can resolution to ensure sustainable and reliable energy [3]. Phase change 
materials (PCMs) are non-reactive materials which can ensure latent heat thermal storage (LHS) by storing and 
releasing large amounts of thermal energy during phase change process, which are considered better than 
sensible heat storage (SHS) for TES [4].    . So, in this study, we synthesized cetyl alchol/camphene eutectic 
mixture to be used as a form-stable PCM. After this stage, we systematically analyzed thermal energy storage 
properties.  

 
Keywords: phase change materials (PCM), camphene, cetyl alchol
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Abstract 
 
Phase change materials (PCMs) can store and release a huge amount of thermal energy as the latent heat from 
environment, solar irradiation and electronic products, etc. This heat storage usually happens during their phase 
change course (e.g. melting and solidification) at a constant temperature [1–6]. For this purpose, we obtained a 
new phase change material with cetyl alchol that have been obtained by microencapsulating method. The 
melting-freezing temperature point and enthalpies were analyzed by DSC method. The XRD and FT-IR 
techniques results presented that characteristic peaks of cetyl alcohol can be observed in the microencapsulated 
cetyl alcohol.  

Keywords: phase change materials (PCM), cetyl alchol, microencapsulated
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Abstract
 
Luster decoration is charged with great interests for ceramist because of their high allurement effect. These types 
of glazes are obtained by reduction of silver and copper compounds to obtain decorative images with metallic 
shining. In this study, 2 wt.% silver (Ag) and 5 wt.% copper (Cu) compounds added into the sodium and silicon 
rich glaze matrix. Luster effects achieved in the kiln using wood for heating and for obtain reducing atmosphere. 
Silver and copper layers were developed and characterized by x-ray diffraction (XRD), scanning electron 
microscopy (SEM) coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), optical microscopy (OM) and 
ultraviolet-visible spectroscopy (UV-vis) on the glaze surface. The results showed that, luster glazes with several 
combinations of colors and shines were produced in low temperature. 
 
Keywords: Luster glaze, Reduction, Crystal growth, Characterization 
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Abstract 

The increasing trend of the construction sector has made profitable production of coating, 

sanitaryware, brick and roof tile application materials and supported their growth. The weaknesses of 

the current technology and the variability of local raw materials have led to an increased generation of 

waste. The wastes are stored in stock area and create environmental pollution. It is of great 

importance to convert these wastes into high value-added products and to process with low energy 

requirements and carbon emissions in accordance with 2050 vision. In this study, red-fired clay based 

product wastes were given by a company which has a big player of their sector. The milled wastes 

were characterised by grain size and distribution analysis, X-ray fluorescence (XRF) spectrometer, X-

ray diffraction (XRD) technique, Fouirer Transform Infrared (FTIR) spectrofotometer and Scanning 

Electron Microscopy (SEM). The geopolymeric precursor was prepared by mixing the waste with 

certain proportions of NaOH, Na-silicate and water.  Samples were poured into metal molds 40x 40 x 

40 mm and 50 x 50 x 50 mm in size. After carried two different curing processes, at room temperature 

and 80 °C for 30 days, all the samples were hardened. Whitening was observed on the surfaces cured 

at room temperature and surface cracks occurred at those cured at 80 °C.  The best results were 

achieved on the recipe EJ9 which is cured on 80 °C.  As a result, it is understood that red-fired product 

wastes which cannot be recycled can be converted into a valuable product with environmental point of 

view. 

Keywords: Waste management, Red-fired clay, Geopolymer 
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Abstract 

The control of bacteria growth is necessary in many functional situations, and appreciable advances in agriculture, 

medicine, and food science. Bacterial suppression is the name given to chemical and/or physical processes to control 

a part or all of the growth of bacteria. The suppressions, which are mostly made with antibiotics, cause water 

contamination, resistance of bacteria to antibiotics and high drug costs. In this study, natural mica, a layered material, 

was benefited to prevent the colonies growth. Natural mica from Eskisehir, Turkey was characterized by using  -ray 

 luorescence Spectroscopy  (XRF), X-ray Diffraction (XRD), Thermal Analysis (TG-DTA) and Scanning Electron 

Microscope (SEM) techniques. The surface modifier chemicals were used such as CaCl2, NaOH and HCl in different 

rates in order to change the surface properties of the material. The suppression which was determined by counts of 

colony-forming units after shaking process in incubator at 37 ⁰C applied to Pediococcus Acidilactici which is a genus 

of lactic acid bacteria. MRS broth (Lactobacillus broth acc. to DE MAN, ROGOSA and SHARPE) was used as 

medium for growth the lactic acid bacteria. It was found that natural mica relatively reduced the number of bacteria by 

9-11%. 

Keywords: Natural Mica, Bacterial Suppression, Pediococcus Acidilactici 
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Özet 
 
Bu çalışmada, krom cevheri zenginleştirme yöntemi olan sallantılı masadan istenilmeden atığa karışan ince taneli 
krom cevherini yeniden kazandırılması amaçlandı. Bu verilen parametreler göz önünde bulundurularak atığın 
flotasyonla yeniden kazandırılma çalışması yapıldı. Belirlenen hedefler  doğrultusunda deneyler ve analizler 
ARGETEST LABORATUVAR’ da yapılarak sonuçlar alındı. 
Yapılan deneyler sonucunda elde edilen konsantre cevherin metalurji sanayinde kullanıma uygun olmadığı ama 
refrakter sanayinde magnezyum miktarından dolayı kullanılabilir olduğu belirlendi. 
Anahtar kelimeler: flotasyon, kromit cevheri, atıktan geri kazanım 

 
Abstract 
 
In this study, it was aimed to recover the fine-grained chromium ore, which is involved in the waste without the 
desirable reflection from the shaking table, which is the chrome ore enrichment method. The flotation was 
recycled by considering the given parameters. In accordance with the determined objectives, experiments and  
analyzes  were  performed  in  ARGETEST LABORATORY and results were obtained. 
 
It was determined that the concentrate obtained as a result of the experiments was not suitable for use in the 
metallurgical industry but could be used in the refractory industry. 
Keywords: flotation, chromite ore, waste recovery 
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Abstract

In this study, the effect of Zr amount on LM6 alloys 
which were produced by conventional casting method 
and contained different amounts of Zr (0.05% and 0.15) 
on the microstructure and mechanical properties of the 
alloys was investigated. In addition, produced alloys 
were modified with 200-250 ppm Strontium (Sr). optic 
microscope (OM) and scanning electron microscopy 
(SEM / EDS analysis) were used for microstructure 
analysis. The hardness and tensile tests of the alloys 
which were modified by Sr and alloyed with different 
amounts of zirconium were performed. As a result of 
the studies that were done, it was determined in the 
images of optical microscope (OM) and scanning 
electron microscope (SEM) that the morphology of Al-
Si-Fe phase changed depending on the addition of Zr, 
and that Al-Si-Fe intermetalics having different amounts 
of Zr composed. While the highest level of percent 
elongation was obtained from the Al12Si alloy, the 
highest level of hardness and maximum tensile strength 
were obtained from the LM6 alloy modified by 
strontium. The highest level of yield strength was 
obtained from LM6 alloy which was alloyed with 0.05 
Zr. It was found that the amount of added Zr did not 
show a significant difference at the maximum tensile 
strength level of Al12Si alloy. 

Keywords: Al-Si alloys, modification, alloyed, 
microstructure, mechanical properties  

1. Introduction

Aluminum casting alloys are generally divided into two 
groups as heat treatable and non-heat treatable alloys. 
Casting aluminum alloys are industrially classified in 
accordance with the amount of Si that alloys contain. 
While the Si existing in the chemical composition of the 
alloys enhances the fluidity of the liquid metal it 
increases the problem of hot tearing during the 
solidification of the casting part (depending on the 
geometry of part). On the purpose of improving the 
mechanical and chemical properties of Al alloys, 
alloying process are conducted with different elements 
such as Cu, Mn, Mg, Zn and, notably Si. Moreover, the 
elements such as Cr, Fe, Mo, Ni, Ti, V, Zr and so on, 
may also counted in addition to these alloys [1]. Al-Si 
alloys have an industrially widespread usage area, 
notably in the automotive sector, due to their low 
density, economy and high casting characteristics [2-5]. 
In addition to this, since the casting Al-Si alloys have 
high corrosion resistance and low melting temperature 
they have been preferred in the production of many 
parts used in maritime sector and defense industry in 
recent years [3-5]. Mechanical performance of Al-Si 
alloys is closely related to microstructure morphology.  

Since the grain structure and morphology of these 
alloys are effective on mechanical properties, 

modification and grain refining operations (alloying etc.) 
are carried out [6]. It was aimed that Al-Si eutectic in 
the form of plates or lamellar morphology in the micro-
structure of Al-Si alloy was distributed in a more 
spherical and homogeneous way between aluminum 
dendrites (in eutectic). That the Si particles in Al-Si 
eutectics have sharp corners cause generation of extra 
stresses in sharp-shaped end zones during the use of 
these alloys under stress. Modification processes are 
conducted to eliminate these extra stresses in the 
eutectic structure. Si particles in Al-Si eutectics are 
prevented from exhibiting notch effect under stress with 
the modification process applied to alloys [7,8]. It is 
stated in a study done by Haque that Silicon in acicular 
morphology between Al dendrites in both molds (0.1% 
Sr) with strontium modification was more spherical-
ovalized after modification in Al-Si alloys produced by 
pouring into both sand and permanent mould. 
Additionally, it is emphasized that the maximum tensile 
strength and percent elongation of the modified Al-Si 
alloys increased at the end of the tensile tests [9]. It is 
known that Zr which is added to A356 alloys, forms 
AlZr3 intermetalics in the structure of cast alloys, and 
accordingly provides the grain refinement effect. This 
intermetallic phase formed in the structure is seen to be 
formed as smaller in size depending on the 
temperature and time of solution taken in the age 
hardening process of the alloys. These small-sized 
intermetallic phases formed in the structure are thought 
to play an active role in the formation of α-Al dendrites 
[10]. In a previous study, grain refinement was applied 
to A356 alloy by Gd and Zr, and the Al5Si2Zr 
intermetalics were detected together with Al3Zr 
intermetallic in XRD analyzes. According to the results 
of tensile test, it is stated that these phases improve the 
strength and ductility of the A356 alloy [11]. 
Nevertheless, the cleaning the liquid metal with ceramic 
filters and removing inclusions are necessary to 
improve the mechanical properties of the casting 
material. Removal of oxide type intermetalics by 
filtration significantly improves mechanical properties 
[12]. 

In this study, the LM6 alloy was first modified 
by Al10Sr and then alloyed with Al10Zr master alloy. 
The effect of Zr quantity on the AlSiFe intermetallic 
formed in microstructure and on the mechanical 
properties was aimed to be determined in alloys to 
which different amounts of (0.05% and 0.15%) Zr was 
added. 
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2. Materials and Method 
 
The chemical compositions of the master alloys used 
for the modification and grain refining process together 
with the LM6 alloy are given in Table 1 in this study. 
 
Table 1. Chemical composition of LM6, Al10Sr and 
Al10Zr master alloy used in the study (wt%). 
 
Alloys Elements (Wt.%) 

Si Mg Fe Cu Mn Ti Zr Sr Al 
LM6 12.32 0.46 0.57 0.04 0.07 0.01 - -  

R. Al10Sr 0.04 - 0.12 - - - - 10 
Al10Zr 0.30 - 0.45   0.10 10  

 
The melting process of LM6 alloy was made in 
stainless steel crucible by 4kW electric-resistance 
furnace. After keeping the alloy for 5 minutes by adding 
Al10Sr (0.025 Sr% wt.), master alloy Al10Zr (0.05 and 
0.15 Zr% wt.) was added to the alloy. The liquid metal 
was poured into the molds (with the help of the pouring 
basins) prepared at about 720-740 ° C. In casting 
processes, pouring basin with stopper was used to 
reduce oxidation along sprue and contact of the liquid 
metal with the atmosphere. In addition, 20 ppi ceramic 
foam filters (25x25x15 mm) were used to prevent 
inclusions from entering the mould cavity on the 
horizontal runner system. Sand moulds for casting were 
prepared by mixing the 60-70 AFS silica sand with the 
resin and serter. The images of prepared sand moulds 
(a) and images of the parts produced after casting (b) 
are given in Figure 1. 
 

 
 
Figure 1. The image of sand molds (a) and image of 
casting parts (b) 
 
The artificial aging (T6) heat treatment was applied to 
LM6 alloys to which modification and grain refining 
processes had been applied. The alloys, in the T6 heat 
treatment, were cooled rapidly after taking to solution at 
540 ° C for 10 hours. After this process, the alloys were 
artificially aged for 12 hours at 160 C. Samples were 
prepared in accordance with ASTM E03-11 standard 
for metallographic examinations. Samples prepared by 
metallographic processes were cauterized by Keller's 
solution (2ml HF (48%) + 3ml HCl + 5ml HNO3 + 190ml 
H2O) for 30-45 s. Optical microscope analyses were 
performed with MEIJI branded optical microscope and 
MSQ PLUS 6.5 image analysis program. Scanning 
electron microscope (SEM) and energy dispersive 
spectroscopy (EDS) analyses were performed by Carl 
Zeiss Ultra Plus Gem (FEG) branded scanning electron 
microscope. 12 tensile samples were prepared in 
accordance with ASTM B557M-10 standard in all alloy 
groups in order to determine the mechanical properties. 
Tensile tests were made with a speed of 1 mm / min by 
SHIMADZU AG-IS model tensile device with 50 kN 
capacity. The hardness measurements of the alloys 
were performed by SHIMADZU branded micro 
hardness measurement device under 2 N-load. 
Hardness measurement results were determined by the 
mean of 5 measurements taken from each sample. 
 
 

3. Experimental Results and Discussion 
 
3.1. Microstructure Analyses 
 
After casting processes, the chemical compositions of 
LM6 alloys which were modified and alloyed by 
different amounts of Zr are given in Table 2. 
 
Table 2. After casting processes, chemical 
compositions of LM6 alloys which were modified, and 
alloyed with different amounts of Zr. 
 

(Note: %0.023 Sr in LM6+Sr alloys, %0.026 Sr in LM6+Sr+5Zr alloys and %0.024 Sr in 
LM6+Sr+15Zr alloys) 

 
The images of optical microscope (OM) and scanning 
electron microscope (SEM) of LM6 alloys to which 
modification and grain refinement were applied are 
given in Figure 2. In the initial LM6 alloy which were not 
undergone any treatment. The microstructure consists 
of the α-Al dendrites (white zones), the plate-shaped Si-
eutectic (gray zones) between dendrites, and the 
needle-shaped AlSiFe intermetalics (black zones). Fe-
based intermetalics in the structures of Al-Si alloys are 
known to form depending on the amount of Si or Fe + 
Si. It was seen in LM6 alloy that the eutectic Si formed 
in the structure by modification with Sr, was 
homogeneously dispersed between Al-dendrites and 
refined. In addition, there are Fe-based intermetalics in 
the structure. The determining factor in the formation of 
these intermetalics is the amount of Fe. Nonetheless, 
the cooling rate also has a significant effect on the 
formation and stability of Fe-based intermetallic 
phases. Fe-based intermetallic phases in Al and its 
alloys compose of the β-AlFeSi and chinese script α-
AlFeSi, which usually have needle morphology. The 
low level of cooling rate and high level of silicon content 
in Al alloys increase the formation of β-AlFeSi 
intermetallic [13]. When Mg and Mn are added to Al-7% 
Si alloy, it increases the intermetallic formation of α-
AlFeSi instead of β-AlFeSi intermetallic in 
microstructure. Furthermore, Sr modification hinders 
the growth of β-AlFeSi intermetallic in the structure as 
well [9,14]. Cao and Campbell state that the most 
suitable zones for the nucleation of α-AlFeSi and β-
AlFeSi intermetalics in Al-Si alloys are around of the bi-
films or oxides formed during the preparation or transfer 
of liquid metal [15]. On the other hand, Cameron et al 
point out that the β-AlFeSi intermetalics formed in Al-Si 
alloys having high amount of iron are complex and 
have polygonal structure. Additionally, it is emphasized 
in the same study that α-AlFeSi intermetalics grow 
more branched than block or polyhedral β-AlFeSi 
intermetalics. The formation of α-AlFeSi intermetalics 
becomes difficult by increase in the cooling rate and 
decrease in the amount of Mn [16]. Elhadari et al stated 
in their study that addition of Ti, Zr and V to Al-7% Si-
1%Cu-0.5%Mg alloys produced α-Al dendrites and Al-
Si eutectic containing Mg/Cu/FeAl-Si and surrounding 
these dendrites [17]. In addition to this, it is stated that 
nano-sized trialuminide precipitates formed in the 
structure depending on the alloy element added. By 
addition of Zr to LM6 alloy, it was determined that some 
of the Fe-based intermetalics which are known to affect 
the mechanical properties in the structure shortened, 

Alloys Elements (Wt.%) 
Si Mg Fe Cu Mn Ti Zr Al 

LM6 12.13 0.51 0.60 0.04 0.08  
0.01 

-  
R. LM6+Sr 12.32 0.51 0.57 0.04 0.07 - 

LM6+Sr+5Zr 11.87 0.52 0.64 0.04 0.08 0.05 
LM6+Sr+15Zr 11.13 0.48 0.59 0.04 0.08 0.15 
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and some of them formed in morphology having more 
complex than plaque-form morphologically.  
 
However, it is seen that they are in plaque-shaped in 
many zones. It is seen in the microstructure that the 

porosities formed on the interfaces of the Al-dendrites 
or on the interfaces of the different phases. There are 
two arguments in the way that these porosities form 
due to the tensile of the closed liquid ponds between 
the dendrites or due to the amount of oxide films. 

Alloys OM SEM 
 

LM
6 

  

 
LM

6+
Sr

 

  

 
LM

6+
Sr

+5
Zr

 

  

 
LM

6+
Sr

+1
5Z

r 

  

Figure 2. The images of optical microscope (OM) and scanning electron microscopy (SEM) of LM6 alloys which 
were modified and alloyed with Zr. 
While the scanning electron microscope images of LM6 
alloys which were modified and alloyed by different 
amounts of (0.05 and 0.15% wt.) Zr is given in Figure 3 
their EDS analysis results are given in Table 3. It is also 
understood from the SEM images given in Figure 2 that 
the distribution and morphology of the AlSiFe 

intermetallic in the structure changed depending on the 
amount of Zr added to the Al12Si alloy. It was seen In 
the OM microscope images given in Figure 2 that the 
AlSiFe intermetalics, and AlSiZr intermetallic phases 
whose grayscale were different on Al-matrix interfaces 
were formed. It was determined that AlSiZr 
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intermetalics having approximately 6% Zr were formed 
in especially Al12Si alloy to which 0.15% Zr was added 
(light gray zone in Figure 3.b). 
 

  

 
Figure 3. SEM images of LM6 alloys which were 
alloyed by 0.05% Zr (a) and 0.15% Zr. 

 
Table 3. EDS analysis results of LM6 alloy which were 
alloyed by 0.05% Zr (a) and 0.15% Zr. 
 

 
Locations 

Elements (wt.%) 
Al Si Fe Cu Zr 

3.
a 

1 54,77 19,03 25,67 0,52 - 
2 2,17 97,37 - 0,45 - 
3 98,04 1,35 - 0,47 0,13 

3.
b 

1 65,73 13,88 19,89 0,34 0,15 
2 38,06 55,24 - - 6,69 
3 98,21 1,11 0,49 - 0,19 

 
3.2. Mechanical Properties 
 
The micro hardness and tensile test results of modified 
and alloyed LM6 alloys obtained in this study are given 
in Table 4. Micro-hardness measurements were 
calculated by the average of 5 measurements taken 
from each of three different samples. The mean of 
ultimate tensile strength (UTS), yield tensile strength 
(YTS) and percent elongation (% e) values obtained 
from 12 tensile test samples were taken. 
 
Table 4. Micro hardness and tensile test results of 
modified and alloyed LM6 alloys. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

The results of the micro hardness measurements which 
were obtained after modification process done by 
adding Al10Sr to the LM6 alloy and after the alloying 
process done by adding Al10Zr master alloy are given 
in Table 4. It is understood that addition of Sr to the 
alloy for the purpose of modification caused a certain 
increase in micro hardness. In contrast, it can be seen 
that the alloying process done with Zr adversely 
affected micro hardness. It was thought to be stemmed 
from the addition of Zr alloying element which deformed 
chemical composition and morphology of Fe-based 
intermetalics formed depending on amount of Fe found 
in the structure. Sepehrband et al state that the 
increase in hardness value with the addition of a small 
amount of Zr to A319 alloys leads to Al3Zr dispersoids 
depending on the temperature of inclusion to solution 
[18]. The results of SDAS measurement of LM6 alloys 
to which modification and alloying process applied are 
given in Figure 4. 
 

 
Figure 4. SDAS results of LM6 alloys with modification 
and alloying processes applied 
 
According to the SDAS measurement results, while 
there was a reduction of about 10% in the SDAS results 
of the LM6 alloy modified with Sr, this reduction 
increased by the addition of Zr alloy. It is seen that the 
alloying process done with Zr influenced the 
morphology and chemical composition of AlSiFe 
intermetalics which is formed in the structure rather 
than the SDAS results. It was determined that there 
was not any change depending on the amount of Zr in 
LM6 alloy. Kasprzak et al point out that the Zr-V 
elements added to the A356 alloys in small quantities 
may not be potentially suitable for grain refinement. 
However, they noted that they were effective in 
additions of 0.20% or higher [19]. It was determined 
that β-Al5FeSi intermetalics formed in the structure 
depending on the amount of Fe added to the A356 alloy 
turned into αAl8Fe2Si intermetallic and that its negative 
effect decreased [20]. 
 
 
4. Conclusions 
 
The micro hardness and mechanical properties of Al-Si-
Fe alloys produced by applying modification process 
with LM6 alloyed Sr and alloying process with Zr 
(0.05%, 0.15), are investigated and the results are 
given below.  
 

 When the casting LM6 (Al-Si-Fe) alloy 
modified with strontium, it was determined that 
the eutectic Al-Si phase was taken part in the 

 
Alloys 

Micro 
hardness 

(HV2) 

Tensile Test 
UTS(MPa) E(%) YTS (MPa) 

LM6 99 198 1.93 89 

LM6+Sr 131 236 1.10 64 

LM6+Sr+5Zr 117 220 1.42 83 

LM6+Sr+15Zr 115 217 1.43 59 
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structure in the shape of spherical morphology 
and homogeneous. The modification with Sr 
showed a very high performance on the 
eutectic phase. It was determined that 
disperse of eutectic silica phase improved the 
structure, hardness and maximum tensile 
strength. On the contrary, the yield tensile 
strength and the percent elongation were 
affected negatively. It is thought that this was 
derived from the concentration of AlSiFe 
phases formed in the structure. 

  When the Sr modification and the alloying 
process with Zr applied to the casting LM6 
alloys, hardness value of AlSiFe intermetallics 
formed around eutectic Al-Si phase decreased 
owing to deformation by Zr addition. 

  According to the tensile test results, while the 
ultimate tensile strength of the alloy decreased 
with Zr alloying process, the values of yield 
tensile strength and percent elongation 
increased. The reason is that was the change 
in the morphology of the AlSiFe intermetallics 
formed in the structure and was the formation 
of AlSiZr containing intermetallics forming 
around it (light gray colored phase, Table 3 
and Figure 3. (b) in SEM image). 

 When SDAS measurements and mechanical 
test results (hardness and tensile test) were 
evaluated together, it was seen that SDAS 
decreased with Sr modification. However, no 
significant change was observed in the 
alloying process with Zr. The ultimate yield 
strength was obtained with the addition of 
0.05% Zr. 
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Özet 

Bu çalışmada alaşımsız çelik filmaşinlere kuru tel çekme 
işlemi uygulanarak plastik şekil değiştirmeleri sağlanmıştır. 
Bu kapsamda %0.70, %0.75 ve %0.86 kompozisyonlarında 
karbon içeren farklı kompozisyonlarındaki alaşımsız çelik 
filmaşinlerle çalışılmıştır. Tel çekme işleminde her bir 
filmaşin için ortam parametreleri sabit tutulmuş, yalnızca 
filmaşin kompozisyonu değiştirilerek çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda çelik filmaşinler 
ve kuru tel çekme işlemi sonunda elde edilen nihai çelik tel 
ürünlerin incelemesi yapılmıştır. Her bir numune için 
öncelikle kompozisyonları teyit edilerek çalışmalara 
başlanmış olup mikro yapı ve kalıntı analizi, çekme testi, 
sertlik testi ve torsiyon (burulma) testleri yapılarak 
numunelerin mekanik özellikleri ve servis performansları 
karşılaştırılmıştır. Yalnızca nihai çelik tel ürünlere torsiyon 
testi uygulanmış ve çelik tellerin performansları 
yorumlanmaya çalışılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda 
karbon kompozisyonlarının servis performanslarını 
etkileyen en önemli faktör olduğu görülmüştür. Karbon 
kompozisyonu ve soğuk deformasyon oranının artmasıyla 
burulma sayılarında dolayısıyla performansında bir düşüş 
olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: alaşımsız çelik filmaşin, çelik tel, tel 

çekme, torsiyon. 
 

Abstract 

In this study, non - alloyed steel wire rods were subjected 
to dry wire drawing and plastic deformation was provided. 
In this context, 0.70%, 0.75% and 0.86% of the 
compositions have been studied with unalloyed steel wire 
rods in different compositions containing carbon. In the 
wire drawing process, the media parameters were kept 
constant for each wire rod and only the wire rod 
composition was changed. In the experimental studies, 
steel wire rods and the final steel wire products obtained at 
the end of the dry wire drawing process were examined. 
For each sample, firstly the compositions were tested and 
microstructure and residue analysis, tensile test, hardness 
test and torsion tests were performed and the mechanical 
properties and service performances of the samples were 
compared. Only torsion test was applied to the final steel 
wire products and the performance of the steel wires was 
tried to be interpreted. In the comparisons, it was found 
that carbon compositions were the most important factor 
affecting service performances. With the increase in carbon 
composition and cold deformation rate, it is observed that 
there is a decrease in torsion numbers and performance. 
 

Keywords: steel wire, torsion, unalloy steel wire rod, wire 

drawing. 
 

1. Giriş 

Eski zamanlarda tel çekme işleminin yumuşak metallerin 
dövülüp şekil verildikten sonra bir delikten geçirilerek 
yapıldığı düşünülmektedir. Günümüz yöntemlerine 
bakıldığında ise filmaşin olarak adlandırılan tel çekme 
işlemine giren kalın çelik teller çok daha gelişmiş teknikler 
kullanılarak daha ince tel haline getirilmektedir [1]. Tel 
çekme işlemi, istenilen nihai çapta ve istenilen mekanik 
özelliklere sahip çelik tel elde etmek için en etkili 
yöntemlerden biri olduğu kabul edilir [2]. 
İşlem, dökümü yapılan çeliğin haddelenerek filmaşin haline 
getirilmesi ile başlar. Çelik filmaşin daha sonra asit 
banyolarında yıkanarak tufal tabakasından arındırılır. 
Temizlenen filmaşin tel çekme makinesinde istenilen nihai 
çapa gelinceye kadar ardışık haddelerden geçirilir. Bu 
aşamada deformasyon oranına bağlı olarak ara tavlama 
işlemine ihtiyaç duyulabilir. Şekil 1’de tel çekme işlemini 
anlatan proses akış şeması gösterilmiştir [1]. 
Tel çekme işlemi, çelik telin konik biçimli ardışık kalıp 
serisinden geçerek hacmi aynı kalacak şekilde enine 
kesitinin düşürülmesinden oluşur. Çekme işlemi sırasında, 
malzemeye plastik bir deformasyon uygulanır [3]. Tel 
çekme işlemiyle birlikte çelik tellerde bu deformasyon 
kaçınılmazdır. Bu deformasyon sırasında metal, 
yüzeyinden başlayarak sertleşir, dayanıklılık ve mukavemet 
değerlerinde artış gözlenir [4]. 
 

 

Şekil 1. Kuru tel çekme işlemi akış şeması 

Çelik teller günümüzde her sektörde kullanılan bir 
malzemedir. Bu çelik teller nihai ürün halinde veya şekil 
verilerek kullanılabilir. Bunlar, tel formu başta olmak üzere 
otomotiv, beyaz eşya, yatak ve koltuklarda, araç 
lastiklerinde ve halat imalatı gibi çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır [3]. Çelik tellerin kullanım alanına göre 
yeterli mukavemette olması istenmektedir. Tel ürünler 
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kullanım esnasında çekme, basma, kayma, yorulma gibi 
çeşitli gerilmelere maruz kalırlar. Yüksek çekme 
mukavemeti, çelik tellerin bu gerilmelere dayanmasını 
sağlar. Fang ve arkadaşları çelik tellerin kullanım yerine 
göre, belirli bir kayma direnci seviyesine sahip olmaları 
gerektiğini gösteren çalışmalarda bulunmuşlardır [5]. 
Alaşımlama ile malzemelerin mekanik özellikleri artırıldığı 
gibi servis performansları da artırılabilmektedir. Bu mekanik 
özellikleri ve servis performansını kullanılacak alaşım 
elementlerinin yapıda bulunma durumu etkilemektedir.  
Luis ve arkadaşları alaşımlı çelik tellerin torsiyon 
yorulmaları hakkında çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu 
çalışmalarda Cr, Ni, Mo alaşım elementlerini içeren bir 
malzeme kullanarak bu malzemenin en yüksek yorulma 
dayanımına sahip olduğunu göstermişlerdir [6]. 
Soğuk tel çekme işlemiyle elde edilen tellerin kopma 
dayanımı ve tokluğu, tek yönlü ve ters burulma testleri 
yapılarak kontrol edilir. Asma köprülerin kablo telleri, temel 
olarak hizmet sırasında burulma deformasyonu olmadan 
gerilme gerginliği taşır, ancak kablolar, taşıma için sargı 
işlemi ve kablo hazırlama için bobin açma işlemi sırasında 
bir miktar burulma deformasyonu yaşayabilir. Bilindiği 
üzere, burulma esas olarak, tellerin arıza kuvvetini ve 
tokluğunu kontrol etmek için bir test yöntemi olarak 
kullanılmaktadır [2,7]. 
Çelik tellerin kayma dayanımını ve kayma kırılma gerilimini 
değerlendirmek için malzemelere torsiyon testleri 
uygulanmaktadır. Goes ve arkadaşları çalışmalarında 
numunelerini torsiyon testine maruz bırakmış ve bu 
testlerde kırılan numunelerin kırılma davranışı incelemişler. 
Kendi malzemeleri için kırılmayı tetikleyen maksimum 
gerilmeleri hesaplamışlardır [8]. 
 

Çelik tellerin performansına bu gerilmeler karşısında 
gösterdikleri direnç ortaya koyar. Biz bu çalışmada 
alaşımsız çelik teller kullanarak performansı belirlemek 
adına çelik tellere torsiyon testini yaptık. Deneysel 
çalışmalar sonucunda bu gerilmeye karşı gösterdikleri 
direnci, dolayısıyla performansı belirledik. 

Bu çalışmada artan karbon oranlarıyla çelik tellerin torsiyon 
testinde ortaya koyduğu performansı ve davranışı 
gözlemlemek amaçlanmıştır.  

 

2.Deneysel Çalışmalar  

Deneylerde 5.50 mm çaplı 3 farklı karbon oranına sahip 
alaşımsız çelik filmaşinler kullanılmıştır. Çelik filmaşinlerin 
deney öncesi mikroyapıları belirlenip mekanik özelikleri 
tespit edilmiştir. Takiben çelik filmaşinler 10 adet ardışık 
hadde sisteminde çekilerek 1.60 mm çapa indirilmiştir. 
Proses dâhilindeki tüm değişkenlerin aynı olması 
sağlanmış ve deney sonucuna etkisi olabilecek 
parametreler saf dışı bırakılmaya çalışılmıştır. Numuneler 
karbon oranlarına göre A, B ve C olarak isimlendirilmiştir. 
Bu çap kullanım çapı olarak kabul edilip, önce bu çaptaki 
tellerin mikroyapıları ve mekanik özelikleri belirlenmiştir. 
Takiben bu tellerin serviste kullanılmaları durumunda 
maruz kalacakları gerilme şartlarını temsil etmek üzere 
torsiyon testleri uygulanmıştır.  
2.1 Malzemelerin Kompozisyonları 
 

Deneylerle kullanılan çelik filmaşin malzemelerin kimyasal 
kompozisyonları Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloda 
bakıldığında numuneleri birbirinden ayıran en önemli farkın 
sadece karbon oranları olduğu görülmektedir. Bu oranlarda 
değişen karbon oranları mekanik özelliklere olduğu kadar 
performanslara da etkili bir fark yaratmaktadır. 
2.2 Mikroyapı Analizi 

Farklı karbon oranlarındaki filmaşinlerle ve bu çelik 
filmaşinlerin nihai tel ürünleriyle yapılan çalışmaya 
mikroyapı incelemesi ile başlandı. Kesilen numuneler sıcak 
bakalite alındıktan sonra,  üç kademe zımpara (P320, 
P800, P1250) ve elmas pasta kullanarak üç kademe 
parlatma (6 mikron, 3 mikron, 1 mikron) işlemleri uygulandı. 
Daha sonra  %3 nital çözeltisi ile dağlama işlemi yapıldı ve 
optik görüntüleri alındı. 
Farklı karbon oranlarındaki filmaşinlerin optik mikroskoptan 
elde edilmiş mikroyapı görüntüleri ve nihai çelik tellere ait 
mikroyapı görüntüleri Şekil 2’de görülmektedir. 
Mikroyapılara bakıldığında farklı karbon oranının yapıya 
yansıdığı ve tel çekme işleminin düzgün yapılması 
sayesinde tane yönlenmelerinin homojen ve hadde 
yönünde olduğu açıkça görülmektedir. Artan karbon 
oranıyla ferrit oranı da bariz bir biçimde azalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Numunelerin kimyasal kompozisyonları 

Numune C Mn Si P S Cu Cr N Ni V 

A 0,70 0,61 0,22 0,009 0,009 0,014 0,053 0,0053 0,018 0,002 

B 0,75 0,58 0,21 0,008 0,016 0,009 0,049 0,0049 0,017 0,002 

C 0,86 0,58 0,20 0,008 0,014 0,012 0,033 0,0062 0,014 0,001 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1352



 

 

 

  
 

  
 

  
      a           b 

Şekil 2. A, B ve C numunelerinin a) çelik filmaşin 
numunelerinin, b) çelik tel numunelerinin mikroyapı 

görüntüleri 
 

2.3 Kalıntı Analizi 

Bu çalışmada başlangıç malzemesi olarak seçilen farklı 
karbon oranlarındaki çelik filmaşinlerden numuneler 
alınarak bu numunelerde öncelikle ASTM E45-18a 
standardında bulunan JK kalıntı çizelgesine göre kalıntı 
türünün tespit yapılmıştır (Şekil 3) [9].  

Şekil 3’ün incelendiğinde A numunesinde yalnızca alümina 
türü kalıntılar tespit edilirken, B ve C numunelerinde hem 
alümina ve hem de silikat türü kalıntılar tespit edilmiştir [9].  

B numunesindeki kalıntılar incelendiğinde diğer 
numunelere kıyasla daha uzun kalıntılar tespit edilmiştir. B 
numunesindeki bu kalıntı boyutu mekanik özellikleri 
etkileyebilecek düzeyde olduğu düşünülmektedir. 

   

 

Şekil 3. A, B ve C numunelerinin kalıntı uzunlukları 

 

2.4 Sertlik Analizi 

Sertlik analizi, Şekil 4’te gösterildiği gibi numunenin 

merkezinden 2r/3 uzaklıktaki alanlarda gerçekleştirilmiştir. 

Böylelikle iç kısımlardaki olası daha fazla kalıntı ve dış 

kısımlardaki olası pekleşme nedenli etkiler de bertaraf edilmiştir. 

Sertlik ölçme deneyleri 1 kg yük altında Vickers sertlik ölçme 

yöntemi, HV1 kullanılarak TS EN ISO 6507-1 standardına 

uygun olarak yapılmıştır [10]. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 

özetlenmiştir.   

  
Şekil 4. Sertlik ölçüm noktaları 

Tablo 2 incelendiğinde doğal olarak hem başlangıç 
malzemesi filmaşinlerde ve hem de bunlardan elde edilen 
çelik tellerde artan karbon oranına bağlı olarak sertliğin de 
arttığı görülmektedir. Ayrıca yine doğal olarak çelik tellerin 
pekleşmeden dolayı çelik filmaşinlerden daha yüksek 
sertlik değerleri vermiştir. Numunelerin tel çekme 
öncesindeki sertlik değerlerinin sapma aralığının dar 
olduğu görülmüştür. Bu da numunelerde homojenliğin 
oldukça iyi olduğunu göstermektedir.  
Tablo 2’deki sonuçlara göre tel çekme işlemi öncesi ve 
sonrası numuneler karşılaştırıldığında soğuk 
deformasyonla birlikte her numune için sertlik değerlerinin 
arttığı görülmektedir. Nihai ürünlerdeki tüm sonuçlara 
bakıldığında karbon miktarının artışına bağlı olarak sertlik 
değerlerinin de arttığı saptanmıştır. 
 

 

Tablo 2. Numunelerin sertlik değerleri 

Numune 

Sertlik 

(HV1) 

Hesaplanan 

sertlik  

(HV1) 

Sertlik  

(HV1) 

Hesaplanan 

sertlik  

(HV1) 
5.50 

mm 

1.60 

mm 

A 

317 

318 ± 8 

470 

466 ± 10 

312 467 

326 475 

318 462 

318 456 

B 

317 

317 ± 6 

495 

475 ± 20 

322 470 

319 479 

317 478 

311 457 

C 

348 

357 ± 10 

504 

504 ± 9 

360 508 

343 510 

366 507 

367 495 

 

2.5 Çekme testi 

Yine önce başlangıç malzemesi olan çelik filmaşin 
numunelere mekanik özelliklerini görmek amacıyla çekme 
testi uygulanmıştır. Her bir numune 30 cm uzunluğunda 
kesilerek çekme cihazına yerleştirilmiştir. Çekme deneyi 
oda sıcaklığında ve 0,006 m/s çekme hızında 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1353



 

 

 

gerçekleştirilmiştir. Numunelerin tel çekme işlemi 
yapılmamış haline ve nihai ürünlere TS EN ISO 6892-1 
standardına uygun olarak çekme testleri uygulanmıştır [11].  
Bu testlerde sağlıklı sonuç almak adına ekstansometre 
çeneleri arasından kopan numunelerin sonucu dikkate 
alınmıştır. Sonra aynı testler çelik filmaşinlerden tel çekme 
prosesi ile elde edilen çelik tellere de uygulanmıştır.  

Çekme testi için A, B ve C numunelerinden sağlıklı sonuç 
almak adına üçer numune ile çalışılmıştır. Her bir 
numuneye aynı koşullarda ve standartlarda test 
uygulanmıştır. Çelik filmaşinlerin ve nihai çelik tellerin akma 
mukavemeti ve yüzde uzama değerleri Tablo 3’te 
özetlenmiştir. 

Beklendiği gibi artan karbon oranı ile Rp0.2 akma 

mukavemeti değerleri de artmış ve yine beklenildiği gibi 

uzama değerleri azalmıştır. Bu durum tel çekme işlemi 

sonrası tel numunelerde de kendini göstermiştir. Ayrıca tel 

numunelerde akma mukavemeti değerlerinin daha yüksek 

yüzde uzama değerlerinin ise daha küçük olduğu 

görülmektedir. Bu da pekleşme nedenli doğal bir sonuçtur.  

Tablo 3. A, B ve C numunelerinin çekme test sonuçları 

Numune %C 

RP0.2 

(MPa) %A100 

  5.50mm 1.60mm 5.50mm 1.60mm 

A1 

0.70 

785,00 1740,00 8,20 2,10 

A2 787,00 1727,00 8,60 2,20 

A3 786,00 1710,00 8,50 1,90 

Aortalama 786,00 1725,66 8,43 2,06 

B1 

0.75 

789,00 1728,00 6,90 1,80 

B2 788,00 1727,00 7,10 1,70 

B3 791,00 1743,00 7,20 1,70 

Bortalama 789,33 1732,66 7,07 1,73 

C1 

0.86 

813,00 1751,00 5,10 2,00 

C2 821,00 1782,00 5,10 1,40 

C3 807,00 1799,00 5,60 1,60 

Cortalama 808,67 1777,33 5,26 1,66 

2.6 Torsiyon Testi 

Bu şekilde üretilen çelik teller yarı mamul olup, önce çeşitli 
amaçlara yönelik olarak tel ürünler haline getirilirler. İşte bu 
tel ürünler servis esnasında yorulma, burulma gibi çeşitli 
gerilmelere maruz kalırlar, işte çelik tellerin performansına 
da bu gerilmeler karşısında gösterdikleri direnç ortaya 
koyar. Biz bu çalışmada performansı belirleme adına çelik 
tellere torsiyon (burulma) testini yaparak bu gerilmeye karşı 
gösterdikleri direnci, dolayısıyla performansı belirledik.   

Tel çekme işlemi sonrasında elde edilen nihai ürünlerin 
performansını ölçmek adına torsiyon testi uygulanmıştır. 
İlgili test için torsiyon cihazının çeneleri arası mesafe 
numune çapının 100 katı uzunluğunda olacak şekilde 
olarak ayarlandı. Testler oda sıcaklığında olup ISO 7800 
standardına göre yapıldı [12]. Test her numuneden üçer 
örnekle gerçekleştirildi. Nihai çelik tellerin torsiyon test 
sonuçları Tablo 4’te özetlenmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 4. A, B ve C numunelerinin torsiyon performansları 

Numune Torsiyon tur 

sayısı 

Ortalama torsiyon tur 

sayısı 

A 

49 

46 ± 3 45 

44 

B 

47 

44 ± 3 43 

42 

C 

34 

36 ± 3 39 

35 

 

Artan karbon oranıyla birlikte çelik tellerin torsiyon tur 
sayılarında bir düşüş görülmüştür. Bu tur sayılarındaki 
düşüş üç numunede de kademeli olarak ölçülmüştür. 

 

3. Tartışma 

Numunelerin mikroyapı görüntüleri incelendiğinde %0.86 
karbon içeren çelik, ötektoid çelik olup, teorik olarak perlit 
ve çok az sementit içermesi beklenirken, yapıda kaçınılmaz 
bir biçimde daha perlit oluşmadan kinetik nedenlerden 
ötürü tane sınırlarında tane sınırı ferriti oluşumu 
gözlenmektedir. Beklendiği gibi düşen karbon oranına bağlı 
olarak filmaşin ve tellerde ferrit oranı da düşmüştür.  

Şekil 3 incelendiğinde B numunesinin kalıntıları uzunluğu 
daha büyük çıkmıştır. Bunun da sertlik dağılım aralığını 
arttırmış olabileceği düşünülmektedir. Bunun sebebinin 
sertlik ölçümü esnasında basılan noktalarda kalıntılara 
denk gelme olasılığının daha yüksek olması olarak 
düşünülmüştür.  

Karbon oranlarına göre tel çekmeyle sağlanan sertlik 
artışları karşılaştırıldığında ise, en fazla artışın B 
numunesinde olduğu görülmüştür. Bu artış miktarının diğer 
numunelere kıyasla daha fazla olması yine içerdiği 
kalıntıların uzunluğuyla ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3 incelediğinde beklendiği gibi artan karbon oranı ile 
Rp0.2 değerleri de artmıştır. Fakat A ve B numunesi 
arasındaki Rp0.2 değerindeki artışının, C numunesinin 
değerlerine göre fazla olmadığı görülmüştür. Doğal olarak 
bu sonucun karbon oranıyla ilişkili olduğu görülmüş ancak 
kalıntıların da burada rol oynayabileceği düşünülmüştür.  

Artan karbon oranları mukavemeti artırmakla birlikte, 
pekleşmeden dolayı çelik teller servis esnasında burulma 
türü gerilmelere maruz kaldığında Tablo 4’te görüldüğü 
üzere performanslarının bu doğrultuda düştüğü 
görülmektedir. 
 

4. Sonuç 

%0.75 karbon içeren çelik filmaşin halindeki B 
numunesinde kalıntı uzunluğu diğer numunelere göre daha 
fazla çıkmıştır. Bu durum tel çekme işlemi sonucu elde 
edilen B numunesinin çelik tel ürününün sertlik dağılım 
aralığını artırmıştır. Dağılımın artması, sertlik değerinin de 
bir miktar düşmesine sebep olmuştur. 
Artan karbon oranıyla birlikte mukavemet ve sertlik 
değerlerinin artmasına rağmen torsiyona olan dayanımın 
düştüğü, dolayısıyla artan karbon oranının serviste bu tür 
zorlanmalara maruz kalacak tellerde performansı 
iyileştirmediği görülmüştür.  
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Abstract 
 

High pressure die casting (HPDC) of aluminum alloys 
stands out as a production method that can adapt to 
the mass production and automation conditions of the 
automotive industry and also to meet the ever-
increasing customer demands. Due to these demands 
and reliability expectations porosity levels and 
leaktightness properties are becoming more significant 
requirements in many automotive parts. Aluminum-
alloyed parts produced by HPDC generally involve 
different levels of gas porosity due to the gas 
entrapment during rapid injection of the molten metal 
into the mold cavity. Efficient disposal of air and gases 
in the mold is very important in terms of casting quality. 
Optimizing mold design and process parameters plays 
an important role in reducing gas porosity by facilitating 
the release of air and gas from the mold cavity. In 
addition to the design processes prior to the production 
of the molds with high initial investment costs, the 
losses in terms of time and cost can be reduced with 
the use of simulation software. In this study, ventil (gas 
disposal) design of an automotive component produced 
with AlSi10MgFe alloy by high pressure die casting 
process was studied and the results were examined. 
The regions and quantities of gases trapped inside the 
part according to the designs were examined by 
MagmaSoft HPDC software. The focus of the studies 
was on the gas porosity casting defect. After the 
experimental castings, visual, X-Ray radioscopy and 
scanning electron microscopy (SEM) studies were 
carried out on the sample pieces, and also the results 
of leakage tests and the efficiency analysis were 
performed by using ERP software data. 
 
As a result of the experimental studies, it was observed 
that when the total gas extraction surface areas were 
doubled in the mold design, the amount of porosity 
decreases significantly. In addition, according to the 
simulation results, it has been determined that the 
placement of air pockets on critical regions of the part 
changes the flow of liquid metal and provides more 
efficient gas disposal through the mold cavity. 
 
Keywords: HPDC, aluminum, design, simulation, 

porosity. 
 

1. Introduction 
 
High pressure die cast aluminum alloys are widely used 
in automotive, electrical appliances, household 
appliances, machinery, construction, maritime, 
aerospace, decoration and many other sectors in the 
framework of both the industry specifications and 
international standard quality specifications. HPDC 

process has good product quality, high surface 
precision, narrow tolerances, high production efficiency 
in serial geometries and thin sections, and versatile 
economic advantages. For these reasons, the high 
pressure die casting process is one of the most widely 
used and most rapidly developing metal casting 
methods. Especially in order to respond to the high-
volume production in the automotive industry, 
aluminum alloy complex parts are produced by high 
pressure die casting process [1,2]. In 2015, the global 
aluminum diecasting market for automotive parts was 
valued at a hefty $26.98 bn in US dollars. That figure is 
only set to grow with the market projected to reach an 
enormous $35.57 bn by 2020 [3]. 
 
In HPDC process liquid metal (molten aluminum alloy) 
is injected into the die (H13, 1.2344, X40CrMoV51 Hot 
Work Tool Steel) at high speed (30–100 m/s) and under 
high pressure (400-1000 bar) through complex gate 
and runner systems with strong generation of 
turbulence in the flow. For these reasons HPDC can be 
considered a “defect generating process” [4,5,6].  
 
Porosity in cast automotive components is one of the 
important quality problems in HPDC process. This is 
because porosity often causes leaking problems, 
surface defects and machining problems. Gas porosity 
is believed to be caused mainly by trapped air, trapped 
steam, gas from vaporized lubricant and hydrogen gas. 
The solubility of hydrogen in molten die casting 
aluminum is very high, whereas air entrapments from 
turbulent flow are the main factors affecting casting 
quality [7,8]. In the cold-chamber HPDC process, air 
can be entrapped during the metal pouring, plunger 
advance, and metal injection [9]. 
 
In high pressure die casting the term ‘modeling’ means 
the reproduction of the casting process in simulation 
programs. In this method, the very detailed process 
flow is specified as a boundary condition in a 
calculation. The complexity of the dies in the HPDC 
process (fixed and movable plates, cores, cooling 
channels, etc.) and the machine parameters (injection 
temperature, piston velocities, cycle times, etc.) 
increase the number of boundary conditions to be 
included in the modelling [10]. The geometric 
complexity of the dies and small wall thicknesses lead 
to strongly 3D fluid flow with significant free surface 
fragmentation and splashing. The order in which the 
various parts of the die fill and the positioning of the air 
vents are crucial to forming homogeneous cast 
components with minimal entrapped voids. This is 
influenced by the design of the gating and venting 
system and also the geometry of the die [5]. Due to this 
condition in the design procedure, the simulation is 
becoming more important. Simulation can make a 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1356

mailto:kenaronur@arpek.com.tr
mailto:topcufuat@arpek.com.tr
mailto:kenaronur@arpek.com.tr
mailto:doganaykut@arpek.com.tr


 

 
 

casting system optimal and also elevate the casting 
quality with less experiment [11]. All these difficulties 
reveal the challenge of obtaining accurate HPDC 
simulation models and the interest of their adjustment 
to reproduce the real process as much as possible [10]. 
 
Different authors have studied inverse methods to 
adjust the values of different parameters involved in the 
metal casting simulation. Paul Cleary et al. [5], 
discussed the advances in modelling of casting 
processes smoothed particle hydrodynamics (SPH). 
They aimed at improving the visualization of the 
analysis results by comparing the SPH results of 
various parameters of free surface motion. Sung and 
Kim [12] used computer simulations to analyze the flow 
of molten metal and concluded that as the in gate 
velocity in thin plate castings increased, the cold shot 
had decreased. They calculated results for automobile 
valve body mid-plate through simple equations which 
were in agreement with experimental data. Yan et al. 
[13], studied on the gating and air pocket designs of a 
high pressure die casting component. Afterwards, the 
simulations of the design have been made and 
simulations are carried out. As a result, it has been 
realized on the mold designs by using simulation 
programs and it is concluded that more pieces can be 
produced in less time and with the same quality. Verran 
et al. [14], in their study, examined the effects of the 
first and second phase velocity and the compression 
phase (the third phase) in the high pressure die casting 
process. In addition to this, both the casting simulations 
and the casting process were performed with 
MagmaSoft simulation program. According to the 
results obtained, they found that the increase of the first 
phase and the second phase rates increased the 
porosity rate. It was also found that the increase in the 
pressure of the third phase decreased the porosity 
formation. 
 

2. Experimental Procedure 
 
In this research an air condition compressor housing 
part was selected to observe effects on porosity levels 
of two different chillvent designs and AlSi10Mg(Fe) 
alloy, which is one of the most commonly preferred 
aluminum alloy in high pressure die castings was used 
for casting material. The chemical analysis of this alloy 
is given in table 1. 
 

Table 1. Chemical composition of AlSi10Mg(Fe). 
Si Fe Cu Mn Mg Cr 
9-11 0,5 

Max 
0,1 
Max 

0,55 
Max 

0,2-0,5 
Max 

- 

Ni Zn Pb Sn Ti Al. 
0,15 
Max 

0,15 
Max 

0,15 
Max 

0,05 
Max 

0,2  
Max 

Rem. 

 
Molten metal was degassed and H2 level retained at 
standard levels. After degassing of molten alloy, high 
pressure die casting process was carried out at 
industrial scale in accordance with the process 
parameters given in table 2. 
 

Table 2. HPDC process parameters of the cast part. 

Casting 
Temperature (°C) 

2. Phase Velocity 
(m/s) 

Working 
Pressure (Bar) 

660-670 4,00 1100-1150 

 

After casting experiments samples were prepared 
metallographically for X-ray radioscopy (Yxlon,   160 
kW) and scanning electron microscope techniques 
(Tescan Vega, BSE mode) in order to make porosity 
analyzes of different design systems. 
 
Gas porosity defects on the 0,57 kg casting part have 
been tried to eliminated by re-designing and adding 
chillvents, as shown in Figure 1. With the change in 
design, the venting surface area has been increased to 
116 mm

2
 from 58 mm

2
.  

 

 
Figure 1. Existing (a) and re-designed (b) venting 

systems of the cast part used in the experimental work. 

 
3. Results and Discussion 
 
Experimental studies were carried out both 
experimentally and also with the MagmaSoft casting 
simulation program. The effect of different overflow 
system designs on casting quality examined in order to 
decrease rejection of number of parts that has gas 
porosity defects that given in Figure 2 visually.  
 

 
Figure 2. Porosity defect macrographs of existing (a) 

and re-designed (b) chillvent systems of the 
experimental cast part. 
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The optimum mold design and parameters selected by 
using the MagmaSoft high pressure casting simulation 
program. For comparison of simulation results, the 
liquid metal behavior during filling examined using the 
Air Pressure and Filling Time modules of the simulation 
program. By increasing the total venting surface area 
on the part from 58 mm² to 116 mm² there is significant 
decreasing of air pressure in the cast part which is 
modified branched chillvent system (Fig.3). At the first 
design, air pressure is seen at 2000 mbar levels in the 
critical regions, while in the second design the values 
measured in the same region are at 1000 mbar.  
 
Also it is clearly shown from the filling time results of 
the simulation, adding air pockets on critical regions of 
the part changes the flow of liquid metal and provides 
more efficient gas disposal through the mold (Fig4). 
Through increased venting surface area more air can 
vacate die space and less air entrapped according to 
the existing mold design at the time that die filled 100%. 
 

 
Figure 3. Comparison of air pressure levels between 

existing (a) and re-designed (b) chillvent systems. 
 

  
Figure 4. Comparison of filling time results between 
existing (a) and re-designed (b) chillvent systems. 

 
Since there is no gas venting at the final filling points in 
the first design, the factors that may cause defects such 
as gas, air, and oxide that are drifted in front of the 
liquid aluminum will be squeezed into the parts. In the 
second design, the gas ventings added to the final 
filling points as a result of the filling time, minimizes 
potential defects. It is clear from the simulation results 
that increasing the gas venting surface area reduced 
the amount of entrapped air by about half in the critical 
region of the part. 
 
In the X-Ray radioscopy examinations of the parts, it 
was observed that the second design can be more 
effectively disposed of the gas that entrapped in the 

component during casting (Fig 5). Similar results have 
been seen in simulation data. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 5. X-Ray images of existing (a) and re-designed 
(b) chillvent systems of the experimental cast part. 

 
The images taken as a result of SEM investigations of 
two different designs of the experimental part are given 
in Figure 6. According to the first design, relatively large 
porosities were found in the samples taken from the 
produced parts, while in the second design these 
porosities decreased. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 6. SEM images of existing (a) and re-designed 
(b) chillvent systems of the experimental cast part 

 

4. Conclusion 
 

Due to negative effect on rejection rates and production 
efficiency, this study focused on the improving of the 
venting system of an air condition compressor housing 
part which has high leak proofing expectations. 
Therefore, the venting surface area has been increased 
to 116 mm

2
 from 58 mm

2
 with the new design, and the 

simulation results are evaluated also new parts casted. 
In addition, by using the simulation data, adding of air 
pockets into the critical areas of the part increased the 
gas throw performance, causing the flow of liquid 
aluminum to change during the high pressure die 
casting and generally decreased the amount of porosity 
by 11%. When the air pressure simulation data of the 
test piece were examined, twofold improvement was 
observed between two different designs. While the first 
design of the experimental part has a high percentage 
of rejection in the leakage test, the leakage test 
rejection rate has been significantly reduced 
(decreased to 1,6% from 12%) through the improved 
gas venting design. After all these simulation studies, it 
was seen that the new venting design has positive 
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effect on the part quality as a result of the visual and X-
ray examinations. 
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Özet 
 

Uygarlığın gelişimi ile paralel olarak malzeme 
bilimindeki yenilikler yaşamı kolaylaştıran ürünlerin 
geliştirilmesine fırsat sağlamaktadır. Yenilikçi ve ileri 
malzemelerdeki gelişimin yaşam var oldukça 
süreceği ve ürünlere yeni avantajlar sunacağı 
öngörülmektedir. Bu nedenle dünyada önde gelen 
firmaların çalışmakta olduğu teknoloji konularının 
başında ileri malzemeler gelmektedir. 

 
Avrupa Patent Ofisi Raporuna göre teknik bilginin 
yaklaşık %80’ i patentlerde yer almaktadır. Son 
yıllarda sektörde önde gelen firmalar tarafından 
çalışılmakta olan ileri malzemeler konularını tespit 
edebilmek için “Patent Veri Tabanı Analizi” kıymetli 
bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Havacılık, Otomotiv, Patent, 

Malzeme 
 

Abstract 
 
In parallel with the development of civilization, 
innovations in material science enable the 
development of products that make life easier. The 
development of innovative and Advanced Materials 
is expected to last a long time and offer new 
advantages to the products. For this reason, the 
leading companies in the world are working on 
technology issues are leading materials. 
 
According to the European Patent Office report, 
about 80% of the technical information is included in 
the patents. “Patent database analysis” stands out 
as a valuable method in order to identify the 
Advanced Materials issues that have been worked 
by leading companies in the industry in recent 
years. 
 
Keywords: Aerospace, Automotive, Patent, 

Material 
 

1. Giriş 
 
Havacılık ve uzay sektöründe hafif malzeme 
kullanımı esastır. Malzemeler ayrıca kullanım ömrü 
boyunca maruz kalacakları her türlü yük ve çevre 
koşullarına dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle 
mukavemet / ağırlık oranı malzeme seçiminde en 
önemli kriterlerden biridir.  
 
Otomotiv sektörünün dünyada ortaya çıktığı ilk 
yıllardan itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler ile 
başta demir-çelik olmak üzere, elektronik, yazılım, 
plastik, tekstil ve kimya sanayilerinin yanı sıra en 
çok malzeme sanayinde gelişim sağlanmıştır.  
 
Hali hazırda kullanılan malzemelere ek olarak 
dünyada havacılık ve otomotiv sektörlerinin 
yöneldiği ileri malzeme grupları şu şekildedir; 

 

 Termoplastik Malzemeler 

 Nanokompozit Malzemeler 

 Hafıza Şekil Bellekli Alaşımlar  

 Hafıza Şekil Bellekli Polimer Malzemeler 

 Cam Elyaf Bazlı Malzemeler 

 Seramik Bazlı Malzemeler 
 

Bu bildiri, havacılık ve otomotiv sektörlerindeki son 
yıllarda kullanılmaya başlanmış olan ileri 
malzemelerin patent veri tabanı üzerinden analizini 
kapsamaktadır. Sektörel bazda ileri malzemelere 
yönelik teknoloji eğilim analizi yapılarak literatüre 
katkı sunulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın 
sonuçları Türkiye’de çalışılması planlanan ileri 
malzeme konuları için tavsiye niteliği taşımaktadır. 
 

2. Havacılık Ve Otomotiv Sektörlerinde 
İleri Malzemelerin Patent Veri Tabanı 
Üzerinden Analizleri 
 
2.1. Termoplastik Malzemeler 

 
Termoplastik malzeme grupları, üstün kırılma 
tokluğu, yüksek aşınma direnci, raf ömrünün uzun 
olması, organik çözücülere sahip olduğu için sağlık 
açısından daha güvenilir olması dolayısıyla gelişen 
havacılık sektöründe US2018229452 numaralı 
Method of Making Thermoplastic Composite 
Structures and Prepreg Tape Used Therein isimli 

Boeing firmasına ait patentte görüldüğü üzere 
metalik malzemelerin yerini almaya başlamıştır, bu 
patentte otomatik bir prepreg serme makinesinin 
karmaşık şekilli skin, fuselage gibi daha yapısal ve 
büyük parçaların yapımını anlatmaktadır [5]. 

 
Şekil 1. US2018229452 Numaralı Patentte Geçen 

Otomatik Termoplastik Fiber Serme Makinesi 

 
Başka bir taraftan US2018214909 numaralı 
Extrusion-Based Additive Manufacturing isimli 

Airbus firmasına ait patentte ekstrüzyon ile 
termoplastik malzemelerin üretimden 
bahsetmektedir [6].  
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Şekil 2. US2018214909 Numaralı Patentte Geçen 

Ekstrüzyon Bazlı Katlamalı İmalat Yöntemi 

 
US2018236720 numaralı Thermoplastic 
Composite Materials for Jet Engine isimli yine 

Boeing firmasına ait patentte ise termoplastik 
malzemelerden jet motorlar için kullanıldığı 
görülmektedir [7]. 
 

 
Şekil 3. Jet Motor 

US2017355181 numaralı Bonded Metal and 
Thermoplastic Components isimli Boeing 

firmasına ait patentte ise yüksek ergime sıcaklığına 
sahip termoplastik malzemeler ile düşük ergime 
sıcaklığına sahip termoplastik kompozit 
malzemelerin yapıştırılmasıyla kompozit katlar elde 
edilmesi istenen şekle kolayca ulaşmış olup, 
birleştirme için bilinen yöntem olan perçin, cıvata vs. 
kullanılmamaktadır. Bu sayede araç ekstra bir 
ağırlık kazanmamış olup, bileşendeki delikler genel 
yapının yapısal olarak zayıflamasını ve üretim 
çabasının artmasını en aza indirmiş olur. Tüm 
bunlara istinaden ileri gelen havacılık firmalarının 
son dönem patentlerinde termal olarak birleştirmeye 
sık rastlanılmıştır [8]. 
 
Yine aynı şekilde Termoplastik malzeme grupları, 
otomotiv sektöründe de yaygınlaşmaya başlamıştır. 
US2019085891 numaralı Rotational Driving Force 
Transmission Mechanism isimli Honda firmasına 

ait patentte  bir dönme hareket kuvveti aktarma 
mekanizmasının termoplastik kompozitten yapılmış 
silindirik şaft içerdiğinden bahsetmektedir [9]. 
 
Başka bir taraftan US2013153317 numaralı Vehicle 
Battery Pack Thermal Barrier isimli Tesla 

firmasına ait patentte ise bir elektrikli aracın yolcu 
kabini zemin paneli ile sürüş yüzeyi arasına monte 
edilmiş bir batarya paketi için bir entegrasyon 
tertibatı sağlandığını, tertibat, batarya paketi 
muhafazası ile yolcu kabini zemin paneli arasına 
yerleştirilmiş çok katmanlı bir termal bariyer 
kullanıldığından bahsetmektedir. katmanlı termal 

bariyer, ses yalıtımı, termal yalıtım ve titreşim 
sönümlemesi sağlar ve çok katmanlı termal 
bariyerin, akü paketi muhafazası araca monte 
edildiğinde sıkıştırıldığı yerlerdir. Çok katmanlı 
termal bariyer, sıkıştırılabilir ve uyumlu bir elastik 
malzemeden oluşturulan bir birinci katmandan ve 
uyumlu bir termal olarak yalıtıcı malzemeden 
oluşturulan bir ikinci katmandan oluşur. Geleneksel 
otomobillerin çoğu yapı malzemesi olarak 
alüminyum malzeme grupları tercih edilir iken daha 
hafif, daha düşük üretim maliyetine sahip, daha iyi 
yapısal sağlamlığa sahip olabilen termoplastik 
malzeme kullanımı yaygınlaşmıştır [10]. 
 

 
Şekil 4. Taşıt Bataryası  

 
Buradan hareketle CN106084758 numaralı 
Automobile Roof Rack Made of Contiuous Fiber 
Thermoplastic Composite isimli Hyundai firmasına 

ait patentinde termoplastik otomobil tavanından 
bahsetmektedir. Başka bir taraftan geleneksel motor 
ve dengeleme mili sistemlerinde, birbirine geçen 
dişliler, metal dişliler tarafından sağlanır. Bununla 
birlikte, bu dişliler sınırlı bir sönümleme sağlayabilir 
ve malzeme özellikleri bakımından çok gürültülü 
olabilir [11].  
US2019085966 numaralı Counterbalance Gear 
For an Engine isimli Ford firmasına ait patentte 

birbirine geçen dişlilerin oluşturulmasında kullanılan 
alternatif olarak termoplastik malzeme grupları 
kullanılmaya başlanması ile gürültü, yüksek tork 
bağlanmalarında dahi sınırlandırıldığından 
bahsetmektedir [12]. 
 

 
Şekil 5. Motor Denge Dişlisi 

 
2.2. Nanokompozit Malzemeler 

 
Nanokompozit malzeme grupları, elmastan daha 
sert olması, çeliğe göre dayanımının yüksek olması, 
iletken olması, esnek olması ve neredeyse 2500 

O
C 

ye kadar hiç bozunmadan kendi yapısını 
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koruyabilmesi dolayısıyla hava araçlarının yapısal 
parçalarında (nose) kullanımı US2014239534 
numaralı Nano-Structered Refractory Metals, 
Metal Carbides and Coatings and Parts 
Fabricated Therefrom isimli Lockheed Martin 

firmasının patentinde görülmektedir [13]. 
 
Başka bir taraftan US2016341162 numaralı 
Graphene for Fuel Tank isimli Airbus firmasına ait 

bir patentte yakıt akışını kontrol etmek için grafen 
malzemeden yapılmış bir tanktan bahsetmektedir 
[14]. 

 
Şekil 6. Grafen Yakıt Tankı Bağlantı Elemanı 

 
Boeing firmasının US2017037200 numaralı 
Graphene-Augmented Composite Materials isimli 

patentinde kompozit malzemenin mukavemetini 
arttırmak için grafen esaslı bir prepreg kullandığını 
açıklamaktadır [15]. 
 
Başka bir taraftan Termoelektrik Teknolojisi ısı 
enerjisinin elektrik enerjisine veya elektrik enerjisini 
ısı enerjisine dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. 
Bu teknoloji güç üretiminin gerçekleştirilen 
sistemlerde ve soğutma sistemlerinde 
kullanılmaktadır. Termoelektrikli sistemlerde 
kullanılan termoelektrik malzemesinin belirlenmesi 
sistemin performansı açısından önemli 
parametredir. US20190097111 numaralı 
ThermoElectric Material and Method for 
Preparing the Same isimli Hyundai firmasına ait 

olan patentin amacı ise termoelektrik teknolojisini 
içeren sistemin performans, dayanıklılık gibi 
parametrelerin optimum değerlerde olması için 
kullanılan termoelektrik malzemenin belirlenmesini 
ve oluşturulmasını amaçlamıştır.  Aşağıda verilmiş 
formüllere göre termoelektrik teknolojisini kullanan 
sistemlerin performansını incelenebilir. 
 

 
  
Bu formüllere göre seçilecek malzemenin iletkenliği 
fazla ve Seedback (S)  katsayısı yüksek 
malzemelerin sistemin performansının arttırılmasını 
sağlayacağı gözlemlenebilir. Bu bilgilendirmeler 
doğrultusunda ise patentte belirtilmiş olan malzeme, 
metal partikülü-grafen (phene based) bazlı 
malzemenin bir arada kullanılarak oluşturulması ile 
oluşan malzeme seçilmiştir. Bu kullanılan malzeme 
ile termoelektrik sistem perfomansı, dayanılılık, 
sertlik değerlerinde optimum değerler elde edilmiştir 
[16]. 
 

2.3. Hafıza Şekil Bellekli Alaşımlar 

 
Çeşitli elementler ile alaşımlar, hafıza şekil bellekli 
olan özel alaşımlar isteğe ve kullanım yerine bağlı 
olarak değişmesine olanak sağladığı için örnek 
olarak daha hafif, daha düşük akma dayanımı, 
üstün termo-mekanik performans vb. özellikleri 
geliştirmekte geniş bir kullanım alanı sağlamaktadır. 
Uzay araçlarında bağlantı tellerinde kullanılan Ni-Ti 
esaslı bir malzeme yerine bağlı olarak eğme 
hareketini gerçekleştirip, kontrollü değişkenlik 
sağlar. Bununla ilgili birçok patent bulunmaktadır. 
Örnek olarak, Boeing firmasının US2018094622 
numaralı High Stiffness Shape Memory Alloy 
Actuated Aerostructure isimli patentinde sıcaklığın 

değişmesine bağlı olarak aerostirin yapının 
uzatılmasını içeren aktüatör olarak kullanılan 
malzeme grubu kullanılmıştır.  Mevcutta bilinen en 
iyi kaplama malzemelerinden olan Ni alaşımlı 
malzemelerin çok ağır olması gerçeği ile sektör 
farklı arayışlara girmiştir [17]. 
 
 
 
Çeşitli elementel alaşımlar ile daha az yoğun fakat 
daha dayanıklı malzemeler, korozyona dirençli 
kaplamalar yaparak uçağın yapısallarında 
kullanmak mümkündür yine Boeing firmasına ait 
US2018051361 numaralı Alloy Composition for 
High Temperature Applications isimli patentinde 

Al-Ti-V-Zr-Nb elementlerini kullanarak daha yüksek 
sıcaklıklar için mekanik değerlerin arttırılmasına 
yönelik uçağın çeşitli yapısallarında kullanılmak 
üzere bir alaşım yaptığını açıklamaktadır [18]. 
 
Bu konu ile ilgili Airbus firmasınında US10000300 
numaralı Device for Holding and Aligning a 
Useful Component, in Particular a Space Travel 
Component isimli patentinde aynı şekilde 

malzemenin yerine göre kontrollü şekil 
değiştirmesinden bahsetmektedir [19]. 
 
Başka bir taraftan Alüminyum alaşımları gibi yüksek 
mukavemetli alaşımlar, yüksek mukavemet 
oranlarına bağlı olarak havacılık endüstrisinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu 
alaşımlar alaşım malzemelerinin varlığı nedeniyle 
korozyona eğilimlidir. Bu alaşımları çevreden 
korumak için, bir alaşımın bir yüzeyi üzerinde bir 
krom dönüşüm kaplaması, ardından astar ve bir üst 
katın uygulanması sağlanabilir. Yüzeyde uygulanan 
organik boya sistemleri korozyona karşı iyi bariyer 
özellikleri sağlasa da, organik boyada oluşan küçük 
kusurlar bile, lokal korozyona neden olan metal 
yüzeyine elektrolit girişi için yollar sağlar. Bu 
nedenle, organik kaplamaların uygulanmasından 
önce korozyon ön işlemlerinde krom esaslı 
dönüşüm kaplamaları kullanılmıştır. Bununla birlikte, 
altı değerli krom bileşikleri zararlı etkilere sahiptir. 
Böylece, krom içermeyen ve korozyona dayanıklı bir 
kaplama sağlayan kaplama bileşimlerine ve 
işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla ilgili olarak 
Boeing firmasına ait CA2965241 numaralı Sol-Gel 
Coating Compositions and Related Processes 

isimli patentinde korozyona dayanıklı kromsuz sol-
gel bir kaplamayı uçağın çeşitli yapısal alanlarında 
kullandığını açıklamaktadır [20]. 
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Başka bir taraftan KR20180041392 numaralı Liquid 
Crystal-based Film Type Smart Window and the 
method for Same isimli Hyndai firmasına ait 

patentte akıllı bir pencere üretmek için, sıvı kristal 
bazlı şeffaf iletken bir katman üretmek için sol-gel 
tekniğinin kullanılabileceğinden bahsetmektedir [21]. 
 
2.4. Hafıza Şekil Bellekli Polimer Malzemeler 

 
Hafıza Şekil Bellekli Polimer malzemeler, 
korozyona- bozunmaya dirençli olmaları, 
ısı/ışık/elektrik gibi çeşitli alanlar ile şekil alabilmeleri 
ve %800 oranında geri dönüşüm sağlanabildikleri 
için yeni yeni pencere kenarları, kablolama gibi farklı 
kullanım alanlarına sahip yerlerde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunlara örnek olarak USA Air Force ‘ a 
ait US8962890 numaralı Multifunctional 
Crosslinkers for Shape Memory Polyimides, 
Polymides and Poly (Amide-Imides) and 
Methods of Making the Same isimli patentte 

korozyonu en aza indirmek için boruların yapımında 
kullanıldığından bahsetmektedir [22]. 
 
Ayrıca elektrik gücü ile aeroakustik gürültüyü 
azalması için kaplama-dolgu malzemesi olarak 
kullanımı US201804360 numaralı Electric Field 
Activated Shape Memory Polymer Composite 

isimli NASA tarafından alınan patentte mevcuttur 
[23].  
 
Başka bir taraftan US6160084 numaralı 
Biodegradable Shape Memory Polymers isimli 

MIT’ ye ait patentte araç tamponunda Hafıza Şekil 
Bellekli Polimer malzemeler kullanılmasının asıl 
sebebi olarak, normal şartlarda formunu 
koruyabilecek fakat hasar alması durumunda ısı ile 
eski formuna dönebileceğinden bahsetmektedir [24]. 

 
Şekil 7. Hafıza Şekil Bellekli Malzeme Grupları için 

Örnek Gösterim 

 

 
2.5. Cam Elyaf Bazlı Malzemeler 

 
Fiberglass malzemelerin 1960’lardan günümüze 
kullanım sebepleri zaten hali hazırda sandwich diye 
tabir edilen iki skin yüzey arasında core malzemesi 
ile dayanımı yüksek olan yapıların dış yüzeyde 
sertliklerini arttırmak için kullanılmaktadır. Son 
dönemlerde mevcut fiberglass cholkogel yapıların 
içine Sn-Sb-Se gibi atomsal yarıçapları küçük 
elementlerin katılmasıyla kendi skin yapılarında da 
dayanımı arttırmaya yönelik çalışmalarda 
kullanıldığı US9908808 numaralı Ternary 
Chalcogenide Glass Materials isimli Lockheed 

Martin firmasına ait patentte kullanılmaya devam 
edileceği gözlemlenmiştir [25]. 
 
Duroplastik malzemeler, geri dönüştürülebilir 
malzeme, pamuk atığı, fenol ve elyaf takviyeli bir 
cam plastiktir. Bükülme sertliğini uzun ve sürekli 

iplikler ile sağlayan malzemenin büyük panellerde 
kullanılmaya başlanmıştır bunun ile ilgili olarak 
US2018072004 numaralı Duroplastic Materials 

isimli Airbus firmasına ait patent bulunmaktadır [26]. 
 
Başka bir taraftan US2018290515 numaralı Multi 
Layer Blow Molded Extrusion isimli Ford firmasına 

ait patentte motor hava kanallarında düşük gerilme 
ve yüksek uzama özellikli fiberglass malzeme 
kullanılmasından bahsetmektedir. Bahsi geçen 
patentte karbon fiber ile karşılatırma yapılmış olup, 
fiberglass malzemenin motor hava kanallarında 
daha iyi performans gösterdiğinin 
gözlemlenmesinden bahsetmektedir [27]. 
 
Otomotiv sektörü için bir diğer örnek ise, 
US2017297633 numaralı Vehicle Body Structure 

isimli Honda firmasına ait patentte, bir yan duvar 
elemanının araç genişliğine doğru, iç yüzeyinin, ön- 
arka yönde uzanan dış yüzeyin ve genişlik yönünde 
olduğu araç yapısı malzemesi olarak fiberglass 
kullandıklarından bahsetmektedir [28]. 
 
Yine aynı firmaya ait US2017259656 numaralı 
Vehicle Door Assembly and Methods of Use and 
Manufacture  isimli patentte, dış kanat kısmının 

fiberglass malzemeden tek bir parça halinde 
kalıplanmasından bahsetmektedir [29]. 

 
2.6. Seramik Bazlı Malzemeler 

 
Seramik bazlı malzemeler ise gözenekli olmaları, 
hafif-düşük yoğunluklu olmaları, bağ yapılarından 
dolayı üstün aşınma dirençleri ile kullanım alanını 
genişletmiştir. Havacılık sektöründe Rolls-Royce 
firmasının US9624870 numaralı Adaptive- Variable 
Cycle Turbofan Engine isimli patent başvurusunda 

gaz türbin motorları için kullanılan malzemelerin 
dezavantajlarına karşı, daha yüksek sıcaklıklarda, 
daha yüksek basınçlarda (motor çevrimi – bypass 
oranı) ve aşınmaya çok daha dirençli yeni nesil 
seramik bazlı motorların üretimine başlanmıştır [30]. 

 
Şekil 8. Turbofan Motoru 

 
 
Ayrıca US2018222157 numaralı Thermal 
Projection System of Producing Ceramic 
Composite isimli Boeing firmasına ait patentte 

yüksek hızlı / Supersonic araçlarda termal 
oksitlenmeyi engellemek için yalıtkan aynı zamanda 
sert ve hafif olması dolayısıyla seramik malzemeler 
kullanılmaya başlandığı görülmüştür [31]. 
 
Airbus firmasının US2017002667 numaralı Heat-
Resistant Turbine Blade From Ceramic 
Composite isimli patentine göre seramikten 

yapılmış türbin bıçağı yüksek sıcaklıklara dirençli, 
yalıtkan ve termodinamik verimliliği olarak bilinen 
Joule-Brayton döngüsünü baz alarak 2600 

O
C ye 

kadar dayanıklı seramik malzeme gruplarından 
bahsetmektedir [32]. 
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Otomotiv sektöründe ise örnek olarak yakıt 
depolarında buharlaşıcı emisyon sistemine ve yakıt 
sistemine tek bir basınç sensörünü dahil etmek için 
yöntemler ve sistemler sağlanır. Bir metot olarak,  
ölçülen bir basınç, basıncına göre belirlenen bir 
basınçsızlaştırma durumuna cevap olarak, 
buharlaştırıcı emisyon sisteminden bir yakıt tankı 
izolasyon vanası (FTIV) ile izole edilen, yakıt 
sisteminin bir yakıt tankının boşaltılmasını içerebilir. 
Delta basınç sensörü, FTIV'ye bağlanmıştır. 
Havalandırma FTIV açık ve kapalı darbelerini 
içerebilir ve ayrıca FTIV kapalıyken ve FTIV açıkken 
ölçülen farklı basınçtan bağımsız olarak ölçülen fark 
basıncına cevap veren darbenin ayarlanmasını 
içerebilir. US2019101072 numaralı System and 
Methods For an Evaporative Emissions System 
and Fuel System Having a Single Delta Pressure 
Sensor isimli Ford firmasına ait patentte elektrikli 

ısıtma elemanı olarak seramik bazlı bir kompozit 
malzemeden söz etmektedir [33]. 
 
Başka bir taraftan US2019085922 numaralı Brake 
Disk and Method for Producing a Brake Disk 

isimli Porsche firmasına ait patentte fren disklerinin 
aşınmaya karşı dirençli olabilmesi için seramik 
kompozit bazlı malzeme kullanıldığı açıklanmaktadır 
[34]. 
 

 
Şekil 9. Fren Diski Elemanı 

 

SONUÇ 
Dünyada ileri malzemeler ile ilgili yapılan 
çalışmalarda Şekil 10. da görüldüğü gibi Amerika 
Birleşik Devletleri ilk sırada yer almaktadır. Genel 
olarak, şirketlerin %4'ü 4'ten fazla ülkede patent 
başvurusu yapıyor. Küresel bir patent başvuru 
stratejisi, bu alanda artan pazar potansiyelini 
göstermektedir. 
 
 

 
 

 
Şekil 10. İleri Malzemeler ile ilgili Ülkelerin Patent 

Başvuru Sayıları 

 
 

 
 

Şekil 11. İleri Malzemeler ile ilgili Şirketlerin Yıllara 
göre  Patent Başvuru Sayıları 

 
Şekil 11. de ileri malzemeler ile ilgili şirketlerin 
patent başvuru sayılarının son yıllarda artmış 
olduğu görülmektedir. Qualcomm Inc firması ileri 
malzemeler ile ilgili patent başvuru sayılarında ilk 
sıralarda yer almaktadır. Ayrıca son yıllarda ileri 
malzemeler ile ilgili yapılan çalışmaların patent 
başvuru sayıları ile orantılı olarak ivmelenerek arttığı 
görülmektedir. 

 

Tüm sektörlerde olduğu gibi havacılık ve otomotiv 
sektörlerinde de teknolojinin ilerleme hızını 
yakalayıp rekabet avantajı sağlayabilmek için doğru 
konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürütmek 
gerekmektedir. İlgili planlama çalışmalarında doğru 
teknoloji konularını tespit edebilmek için dünyadaki 
teknoloji eğilimini iyi analiz etmek elzemdir. Dünya 
çapında artan patent başvurularını inceleyerek, 
rakiplerin 20 yıllık vizyonlarına ışık tutan patentleri 
analiz edebilmek, bu sayede doğru teknolojilere 
yönelmek ve söz konusu teknolojileri geliştirerek 
önde gelen firmalar içinde yer almak mümkün 
olabilecektir.  
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Özet 

Enerji verimliliğini sağlamak amacıyla hidrolik 
sistemlerde halen kullanılmakta olan değişken debili 
pompanın, enerji verimliliğini daha üst noktaya taşımak 
amacıyla servo motorla tahrik edilmesi durumunda 
asenkron motora göre enerji verimliliğinin deneysel 
olarak kıyaslanması için uygulanacak yöntem ve 
kullanılacak ekipmanlar incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: değişken debili pompa, servo 

motor 

Abstract 

In order to increase the energy efficiency of the variable 
flow pump, which is still used in the hydraulic systems, 
the method to be used for the experimental comparison 
of the energy efficiency according to the asynchronous 
motor and the equipments to be used in the case of the 
servo motor are driven. 
Keywords: variable flow pump, servo motor 

1. Giriş

Geleneksel hidrolik sistemlerde birçok uygulamanın ve 
makine imalatının ülkemizde başarıyla 
neticelendirildiğini biliyoruz. Fakat uluslararası pazarda 
makinelerin sadece fonksiyonel olarak çalışması değil, 
bununla birlikte çalışma esnasındaki iş güvenliğine 
uygunluğu, çevreye verdiği zararın en minimum 
düzeyde olması ve bunlarında en önünde enerji 
verimliliği açısından en optimum düzeyde olması 
gerekliliği gözardı edilemeyecek taleplerin başında 
gelmektedir. Bu nedenle enerji verimliliği yüksek olan 
sistemler her zaman daha tercih edilebilir olmaktadır.  
Bir pres hidrolik güç ünitesi üzerinde yapmayı 
düşündüğümüz bu deneysel kıyaslama çalışmasında 
hali hazırda sabit debili pompalara göre yaklaşık %30 
daha verimli çalışan değişken debili pompaların 
asenkron motor yerine servo motorla sürülmesi 
durumundaki ortaya çıkarmayı düşündüğümüz ilave 
enerji verimliliğinin ne boyutta olabileceğini net olarak 
tespit etmemiz neticesinde makine imalatçılarına 
pazarda yeni bir argüman sunulabilecek olup, ayrıca 
elektrik motoru ile pompa tahrik literatürüne bir yenilik 
kazandıracaktır. 

2. Genel

Kıyaslama ve deneyleri yapabilmek için iki ayrı 
hidrolik güç ünitesi yapılacak ve bunların değişken 
debili pompalarını birisi asenkron motorla diğeri de 
servo motorla sürülecektir. 

   Pompalar temel olarak sabit ve değişken 
deplasmanlı pompalar olarak ikiye ayrılabilir. Sabit 
deplasmanlı pompalarda emilen ve basılan yağ hacmi 

her bir devirde aynıdır. Fakat değişken deplasmanlı 
pompalarda, emilen (bir başka deyişle basılan) yağ 
hacmi istenildiği gibi değiştirilebilir.  

Eğer döndürme hızı değiştirilirse, elde edilecek 
debi miktarının değişeceği açıktır. Fakat hidrolik 
sistemde neler olup bittiğinin anlaşılıp, motora bilgi 
aktararak devir değişiklikleri yapmak karmaşık ve yavaş 
olacaktır. Ayrıca motor hızını kontrol etmek için 
kurulacak elektriksel sistem, fazladan maliyete neden 
olacaktır. Bu nedenlerden pompa deplasmanını kontrol 
etmek, hem daha kolay hem de daha ucuz olacağından 
tercih edilmektedir.  

Hidrolik sistemlerde, debi miktarı hidrolik iş 
elemanlarının (hidrolik silindir, hidromotor veya döner 
aktuatörler) çalışma hızlarını belirlemektedir. 
Dolayısıyla debi kontrolü çalışma hızını kontrol 
edebilmek için son derece önemlidir. Debi kontrolü için 
sabit deplasmanlı pompalarla birlikte hız ayar valfleri 
kullanılarak iş elemanına ulaşan debi miktarı 
değiştirilebilir. Fakat bu valfleri kullanarak yapılan hız 
kontrolünün önemli dezavantajları bulunmaktır. Bunları 
sıralamak gerekirse;  

1- Yüksek miktarda enerji sarfiyatı  
2- Hidrolik sistemin kendi kendini ısıtması,  
3- Soğutma maliyetleri,  
4- Hidrolik ekipmanların hızlı yıpranması ve 

arıza yapması, 
5- Bakım onarım maliyetleri, 
6- İş gücü kaybı,  
 7- Zaman kaybı, 

Şekil 1 – Değişken Debili Pompa İç Yapısı 
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Şekil 2 –Değişken Debili Pompa Enerji Kazanım Grafiği 
 
 
Servo motor aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir iç 
yapıya sahiptir. Servo, mekanizmalardaki açısal-
doğrusal pozisyon, hız ve ivme kontrolünü hatasız bir 
şekilde yapan tahrik sistemi olarak tanımlanır. Yani 
hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo motorlar, 
robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşidi 
olmakla birlikte, RC (Radio Control) uygulamalarda da 
kullanılmaktadırlar. RC Servo Motorlar ilk olarak 
uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. 
Servolar, istenilen pozisyonu alması ve yeni bir komut 
gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi 
amacıyla tasarlanmıştır. 
 

 

Şekil 3 – Servo motorun iç yapısı            

 
           Asenkron motor ise aşağıda görüldüğü şekilde 
bir iç yapıya sahiptir. Günümüzde en çok kullanılan 
motor çeşididir. IE1, IE2 enerji verimliliği sınıfından 
sonra şuan IE3 enerji verimliliğindeki asenkron motorlar 
piyasada yaygın kullanılmaktadır. IE4 ve IE5 verimlilik 
sınıfındaki motorlar da üretilmiş olup henüz daha az ve 
özel işlerde kullanılmaktadırlar. 
 

 

Şekil 4 – Asenkron motorun iç yapısı 

 

 Yukarıda bahsedilen bu iki motor çeşidi ile 
aynı tip değişken debili pompa akuple edilecektir. 

Akuple edilen bu iki ayrı pompa motor grubu birbiri ile 
aynı kapasiteye sahip iki adet pres makinesine hidrolik 
güç üniteleri ile birlikte montaj edilecektir. 

 

Şekil 5  – Asenkron motorun ve değişken debili pompa 
akuplesi 

 

 

Şekil 6   – Servo motorun ve değişken debili pompa 
akuplesi 

 
Sistemin kurulmasından sonra basınç debi ve sıcaklığı 
çok hassas bir şekilde ölçebileceğimiz data logger 
kullanılarak enerji sarfiyatını belirleyen gücün 
bileşenlerinin ölçümü anlık 0,1 msn çözünürlüğünde  
yapılacaktır. Alınan bu ölçümler sonucu her iki motor 
tipi için de kıyaslanacak debi ve basınç bileşenlerinin 
olduğu güç eğrileri çıkartılacak ve sistemden ölçülen 
değerlerle teorik güç sarfiyatı hesaplanacaktır. Bu veri 
alımı ve hesaplamalar çeşitli basınç ve debi 
kombinasyonları için yapılacak olup alt ve üst 
değerlerde sistem davranışları gözlenecektir. Bu 
ölçümlerin yapılması için ise aşağıdaki tipte bir data 
logger kullanılacaktır. 

 

Şekil 7   – Veri alım aygıtı 
 

- Veri alma aralığı 0,1 msn 

- 0-600 bar basınç ölçümü 

- 6-300 lt /dk debi ölçümü 

- -25-(+100) derece sıcaklık ölçümü 
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- 0-10000 d/dk devir ölçümü 

- Ölçümler transmitterlerle alınacak olup veriler 

kaydedilebilecektir.   

Yukarıdaki şekilde sahadan veri alınarak hesaplanan 
güç sarfiyatını doğrulama ve gerçekteki mekanik 
kayıplar dahil sarfedilen toplam enerjiyi görebilmek için 
de enerji analizörleri kullanılacaktır. Bu analizörlerle 
toplam harcanan enerjiyi kw cinsinden net olarak tespit 
etmek mümkün olacaktır. Enerji ölçümü aktif reaktif ve 
toplam enerji olarak da yapılabilecektir. 

 

Şekil 8   – Enerji Analizörü 
 

Yapılacak bu ölçümler sonucunda değişken debili 
pompanın asenkron ve servo motorla tahrik edilmesi 
durumunda sarf edilecek net enerji miktarı sistemin 
monte edildiği preslerde aynı sayıda iş parçası 
üretilerek tespit edilecek olup net enerji verimliliğinin 
yüzde olarak birbirine oranlarının tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

3- Tartışma ve Sonuçlar 
 

Değişken debili pompaların asenkron 
motorlarla tahrik edilmesinde, sabit debili pompalara 
göre bir enerji tasarrufu sağladığı endüstriyel 
uygulamalarda tespit edilen bir gerçekliktir. Bu 
verimliliğin servo motorla tahrik edilen sistemde 
geleceği mertebe ve uygulanabilirliği açısından avantaj 
ve dezavantajları ise bu çalışmada yöntem ve 
ekipmanları belirtilen incelemeden sonra daha net 
tespit edilecektir. 
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Özet 
 
      Asenkron ve servo motor tahrikli sabit debili 
pompaların enerji verimliliği analizinde devre 
elemanlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: sabit debili pompa, servo motor 

 
Abstract 
 
The aim of this course is to investigate the circuit 
elements in energy efficiency analysis of asynchronous 
and servo motor driven constant flow pumps. 
Keywords:  pump, servo motor 

 

1. Giriş 
 
Asenkron tahrikli sabit debili pompalı sistemlerde, 
elektrik motoru yüksüz ve boş konumlarında da düşük 
te olsa bir miktar enerji sarf etmektedir. Yüksüz 
durumda ve boşta çalışma esnasında elektrik 
motorunun akım çekmesi nedeniyle enerji boşa 
harcanmaktadır. Asenkron motor tahrikli hidrolik 
sistemlerindeki değişken hız ve basınç ihtiyaçları valfler 
üzerinden ayarlandığı için enerji kayıpları ile elektrik 
motorunun boşta çalışma konumuna bağlı enerji 
sarfiyatındaki artışlar, çalışma maliyetlerini 
yükseltmekte ve metal işleme sektöründe faaliyette 
bulunan firmaların rekabet gücünü düşürmektedir.        
Ayrıca, enerjiyi ithal eden ve bu sorunu çözmek için 
ciddi çaba içerisinde bulunan ülkemize de döviz kaybı 
yaşatmaktadır. Sanayi sektörünün rekabet gücünün, 
enerji maliyetinin yüksekliğine bağlı olarak düşmesi de 
global pazarda ülkemiz ihracatının artmasını 
engellemektedir. Bu amaç doğrultusunda asenkron 
tahrikli sabit debili pompalı hidrolik güç ünitesi ile servo 
tahrikli sabit debili pompalı hidrolik güç ünitesinin 
hidrolik pres üzerinde çalışılarak enerji verimliliğini 
deneysel olarak incelenecektir.  
 

2. Genel 
 
          Kıyaslama ve deneyleri yapabilmek için iki ayrı 
hidrolik güç ünitesi yapılacak ve bunların sabit debili 
pompalarını birisi asenkron motorla diğeri de servo 
motorla sürülecektir. 
            Pompalar temel olarak sabit ve değişken 
deplasmanlı pompalar olarak ikiye ayrılabilir. Sabit 
deplasmanlı pompalarda emilen ve basılan yağ hacmi 
her bir devirde aynıdır.  
             Eğer döndürme hızı değiştirilirse, elde edilecek 
debi miktarının değişeceği açıktır. Fakat hidrolik 
sistemde neler olup bittiğinin anlaşılıp, motora bilgi 
aktararak devir değişiklikleri yapmak karmaşık ve yavaş 
olacaktır. Ayrıca motor hızını kontrol etmek için 
kurulacak elektriksel sistem, fazladan maliyete neden 

olacaktır. Bu nedenlerden pompa deplasmanını kontrol 
etmek, hem daha kolay hem de daha ucuz olacağından 
tercih edilmektedir.  

Hidrolik sistemlerde, debi miktarı hidrolik iş 
elemanlarının (hidrolik silindir, hidromotor veya döner 
aktuatörler) çalışma hızlarını belirlemektedir. 
Dolayısıyla debi kontrolü çalışma hızını kontrol 
edebilmek için son derece önemlidir. Debi kontrolü için 
sabit deplasmanlı pompalarla birlikte hız ayar valfleri 
kullanılarak iş elemanına ulaşan debi miktarı 
değiştirilebilir. Fakat bu valfleri kullanarak yapılan hız 
kontrolünün önemli dezavantajları bulunmaktır. Bunları 
sıralamak gerekirse;  

 
 
1- Yüksek miktarda enerji sarfiyatı  
2- Hidrolik sistemin kendi kendini ısıtması,  
3- Soğutma maliyetleri,  
4- Hidrolik ekipmanların hızlı yıpranması ve 

arıza yapması,  
5- Bakım onarım maliyetleri,  
6- İş gücü kaybı,  

               7- Zaman kaybı, 
 

 

Şekil 1 – Servo motorun iç yapısı            
                                                                        

   2.1- Servo Motor 
 
    Servo, mekanizmalardaki açısal-doğrusal pozisyon, 
hız ve ivme kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik 
sistemi olarak tanımlanır. Yani hareket kontrolü yapılan 
bir düzenektir. Servo motorlar, robot teknolojilerinde en 
çok kullanılan motor çeşidi olmakla birlikte, RC (Radio 
Control) uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. RC 
Servo Motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model 
araçlarda kullanılmışlardır. Servolar, istenilen 
pozisyonu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece 
bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla 
tasarlanmıştır. Şekil-2’de gösterilmiştir.  Asenkron 
motor ise aşağıda görüldüğü şekilde bir iç yapıya 
sahiptir. Günümüzde en çok kullanılan motor çeşididir. 
IE1, IE2 enerji verimliliği sınıfından sonra şuan IE3 
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enerji verimliliğindeki asenkron motorlar piyasada 
yaygın kullanılmaktadır. IE4 ve IE5 verimlilik sınıfındaki 
motorlar da üretilmiş olup henüz daha az ve özel 
işlerde kullanılmaktadırlar. 

Şekil 2 – Asenkron motorun iç yapısı 

    2.2-  Asenkron Motor 

    A.C Elektrik motorları otomasyon sistemlerinde çok 
önemli bir araçtır.  Endüstri’de İndüksiyon Asenkron 
motor olarak bilinen çoğu uygulamada diğer motorlara 
göre daha ucuz, daha sağlam ve bakımı daha kolay 
olduğundan dolayı kullanımda  en çok  tercih edilen 
elektrik motorudur. Şekil-1’de gösterilmiştir. 
   Motor; elektrik enerjisini hareket enerjisine 
dönüştüren bir elektrik makinası olarak da 
tanımlayabiliriz. Asenkron makineleri senkron 
makinelerden ayıran en büyük özellik, dönme hızının 
sabit olmayışıdır. Büyük güçteki Asenkron motorlar 
genellikle 380 volt  şebekeye sahip tesislerde 
kullanılmaktadır. Asenkron motorlar faz sayısına göre 
iki çeşittir. Küçük güçteki   3 fazlı asenkron motoru tek 
fazda çalıştırmak için dışardan kondansatör yardımı ile 
tek fazlı ( 220 v ) şebekeler de  çalıştırılabilmektedir. 

 2.3- Hidrolik Pompa 
Hidrolik sıvıların mekanik özelliklerini ve buna bağlı 

oluşturdukları gücü inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak 
sanayide hidrolik deyince akla endüstriyel hidrolik veya 
diğer adı ile güç hidroliği gelmektedir. Güç hidroliğinde 
büyük kuvvetler yaratılmak istenir buda petrol türevi 
yağların sıkıştırılamaz özelliklerini kullanan hidrolik 
pompa olarak adlandırılan hidrolik devre elamanları ile 
sağlanır. Hidrolik pompa mekanik enerjiyi kinetik 
enerjiye dönüştüren bunu da hidrolik yağın 
sıkıştırılamaz olma prensibi sayesinde sağlayan bir 
hidrolik sistem elamanıdır. Hidrolik pompaların 3 ana tip 
vardır: Pistonlu hidrolik pompalar, Dişli hidrolik 
pompalar ve Paletli( katriçli) hidrolik pompalar. 

Hidrolik pompa iki temel görevi bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki emmiş oluşturmaktır.  Hidrolik pompa
yarattığı basınç farkı ile yağ tankında bulunan hidrolik 
yağ üzerinde vakum etkisi oluşturur. Bu etki ile tanktan 
emilen hidrolik yağ hidrolik pompa içerisindeki mekanik 
hareket sağlayan parçalar arasında sıkışarak basınç 
artışı sağlanır. Hidrolik pompaya verilen ve içeride 
hidrolik pompa elamanlarının hareketi sağlayan 
mekanik enerji bu sayede artarak hidrolik enerjiye 
dönüşür. 

  2.4- Pistonlu Hidrolik Pompa: 

  Hidrolik pompa tipleri arasında verimin en yüksek 
olduğu ve en yüksek basınçları üretebilen hidrolik 
pompa tipidir. Pistonlu hidrolik pompalar,  eğik eksenli, 
sabit eksenli, değişken ve sabit debili olmak üzere pek 
çok farklı çeşide sahiptirler. Temelde çalışma 
prensipleri rotor veya silindir blok olarak adlandırılan ve 

ortasından ilk hareketi sağlayan şaftın geçtiği ve buna 
bağlı olarak da pistonların emmiş basıncı oluşturması 
ile sağlanır.  

Şekil-3 gösterilmiştir. 

 2.5-  Dişli Hidrolik Pompa 

     Dişli hidrolik pompa yan yana duran iki dişlinin 
radyal ve eksenel boşluklarına dolan hidrolik yağın bu 
dişlilerin dönüşleri ile hareketi prensibine göre çalışır. 
Şekil-4 ve Şekil-5’te gösterilmiştir. 

Şekil-4İçtenDişliPompa      
Şekil-5 Dıştan Dişli Pompa 

 2.6- Katriçli (paletli) Hidrolik Pompa: 
Katriçli hidrolik pompalar dairesel hareket eden 

kanatlardan oluşur. Bu kanatların neden olduğu 
merkezkaç kuvveti bir vakum etkisi oluşturarak basınç 
farkına neden olur. Şekil-6’te gösterilmiştir. 

   2.7-  Hidrolik Güç Ünitesi 

   Hidrolik Güç Üniteleri insan gücünün yetersiz kaldığı 
her durumda makinelerden yardım alınır. Makineler ağır 
şartlarda, insan gücünün yetmediği ve insan hızının 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1370



 

yeterli olmadığı durumlarda işi kolayca yapabilmeyi 
sağlamaktadır. Şekil-8’de gösterilmiştir. 
  Günlük hayatta pek içli dışlı olmasak da, inşaat, 
tersane, fabrika, taşıma işleri vb. sektörlerde iş 
makinelerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Peki bu 
mükemmel işleyişi ile iş makineleri nasıl çalışmakta 
gücünü nereden almaktadır bunu inceleyelim. 
  Hidrolik Güç Üniteleri iş makinelerinden en çok iş 
yapmasına tanık olduğumuz vinçler, kamyonlar, 
asansör sistemleri gibi bir kol ve onu iten, yönlendiren 
küçük bir başka kol mekanizmasından oluşmaktadır. 
Motor sistemleri dışında temel hareket ve güç sağlayan 
kısımları hidrolik sistemlerdir. 
    Hidrolik sistemler genelde iç içe rahatça girip 
çıkabilen iki silindirin, hava ve sıvı sızdırmadan hidrolik 
sıvısı ile hareket ettirilmesidir. Geniş bir pompa yardımı 
ile dar yapılı hidrolik silindirleri tonlarca ağırlığı 
itebilecek şekilde güç sağlamaktadır. Tonlarca ağırlık 
kaldıran dev vinçlerin kollarını hareket ettiren 1 veya 2 
tane hidrolik sistemler herkesin dikkatini çekmiştir. Bu 
silindirik uzun borular tüm hareketi bir pompa ile itilerek 
iç kısmını dolduran hidrolik sıvısı sayesinde yapmakta, 
ayrıca uzaktan kontrol avantajı ve az yer kaplaması ile 
tam bir tasarım harikasıdır. 
   Sıvı olarak genelde yağ kullanılır. Bilindiği gibi 
sıvıların sıkışma durumu söz konusu değildir. Sıvıların 
sıkışmaması özelliği bu sistemin temelini oluşturur ve 
hava veya başka gazlara oranla çok daha güvenilir 
olmaktadır. 

 
                                                                                         
Şekil-7: Hidrolik Güç Ünitesi 
 

    2.8- Data Logger 
 
    Sistemin kurulmasından sonra basınç debi ve 
sıcaklığı çok hassas bir şekilde ölçebileceğimiz data 
logger kullanılarak enerji sarfiyatını belirleyen gücün 
bileşenlerinin ölçümü anlık 0,1 msn çözünürlüğünde  
yapılacaktır. Alınan bu ölçümler sonucu her iki motor 
tipi için de kıyaslanacak debi ve basınç bileşenlerinin 
olduğu güç eğrileri çıkartılacak ve sistemden ölçülen 
değerlerle teorik güç sarfiyatı hesaplanacaktır. Bu veri 
alımı ve hesaplamalar çeşitli basınç ve debi 
kombinasyonları için yapılacak olup alt ve üst 
değerlerde sistem davranışları gözlenecektir. Bu 
ölçümlerin yapılması için ise aşağıdaki tipte bir data 
logger kullanılacaktır. 

 

- 
                  

Şekil 8   – Veri alım aygıtı 
 

- Veri alma aralığı 0,1 msn 
- 0-600 bar basınç ölçümü 
- 6-300 lt /dk debi ölçümü 
- -25-(+100) derece sıcaklık ölçümü 
- 0-10000 d/dk devir ölçümü 
- Ölçümler transmitterlerle alınacak olup veriler 

kaydedilebilecektir.   

 
       Yukarıdaki şekilde sahadan veri alınarak 
hesaplanan güç sarfiyatını doğrulama ve gerçekteki 
mekanik kayıplar dahil sarf edilen toplam enerjiyi 
görebilmek için de enerji analizörleri kullanılacaktır. Bu 
analizörlerle toplam harcanan enerjiyi kw cinsinden net 
olarak tespit etmek mümkün olacaktır. Enerji ölçümü 
aktif reaktif ve toplam enerji olarak da yapılabilecektir. 
    Yapılacak bu ölçümler sonucunda sabit debili 
pompanın asenkron ve servo motorla tahrik edilmesi 
durumunda sarf edilecek net enerji miktarı sistemin 
monte edildiği presler de aynı sayıda iş parçası 
üretilerek tespit edilecek olup net enerji verimliliğinin 
yüzde olarak birbirine oranlarının tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

 
   3-Tartışma ve Sonuçlar 
 
    Sabit debili pompaların asenkron motorlarla tahrik 
edilmesinde, sabit debili pompalara göre bir enerji 
tasarrufu sağladığı endüstriyel uygulamalarda tespit 
edilen bir gerçekliktir. Bu verimliliğin servo motorla 
tahrik edilen sistemde geleceği mertebe ve 
uygulanabilirliği açısından avantaj ve dezavantajları ise 
bu çalışmada yöntem ve ekipmanları belirtilen 
incelemeden sonra daha net tespit edilecektir. 
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Abstract

 
The poly(styrene-b-ethylene-co-butylene-b-styrene) (SEBS) based  thermoplastic elastomer has been used in the 
production of engineering plastics’ blends and composites to increase the their toughness and impact resistance. 
It is also used in industrial applications such as automotive parts and domestic applications. The nanocomposites 
containing SEBS matrix and organophilic nanoclay such as layered silicate have been studied in the literature to 
improve the thermal and mechanical properties of neat SEBS. In this project, SEBS/halloysite (HNT) silica 
nanotube nanocomposites were produced by using maleic anhydride grafted SEBS (SEBS-g-MA) compatibilizer. 
The HNT nanoclay was modified by to cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) to get organophilic nanotubes 
(Org-HNT). The properties especially poor mechanical strength of the SEBS thermoplastic elastomer were aimed 
to be improved by using Org-HNT. The SEBS-g-MA compatibilizer used was believed to interact with the 
nanotubes and decrease the intertubular interactions leading to their fine dispersion in the matrix. Tensile 
modulus of neat SEBS was found to increase about 380 % with only 3 phr Org-HNT loading while retaining tensile 
strength and toughness. On the other hand, the use of 15 phr SEBS-g-MA resulted in about 90 % and 73 % 
increase in tensile strength and toughness, respectively as a benefit of its compatibilizer effect. From the results 
of thermogravimetric analyses, thermal stabilities of the composites were increased when both Org-HNT 
reinforcer and SEBS-g-MA compatibilizer were used in the production of the SEBS nanocomposites.  
Financial Support given by Yalova University Scientific Research Projects Coordination Department (Projects no. 
2018/YL/0012) is gratefully acknowledged. 
 
Keywords:  Thermoplastic elastomer, nanocomposite, mechanical  properties
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Özet 
Bu çalışmada, belirlemiş olduğumuz çeliklere ısıl işlem uygulayarak mekanik özellikleri hakkında bilgiler 

verilmiştir. Ayrıca malzemenin içinde bulunan Cr ve Mo bileşenlerinin etkisi saptanmıştır. Bu çalışmamız Molibden 

ve Krom elementlerinin ısıl işlem sonucunda mekanik özelliğindeki değişimleri analiz etmek için yapılmıştır. İlk 

olarak kullanılacak çelikler belirlenmiştir. Seçilen çelikler 1040, 5140, 4140 çelikleridir. 1040 çeliği içerisinde 

herhangi bir alaşım bulunmamaktadır. 5140 çeliğinde ise içerisinde belirli bir miktarda krom bileşeni 

bulunmaktadır, fakat içerisinde molibden bileşeni bulunmamaktadır. 4140 çeliği içerisinde belirli miktarda krom ve 

molibden bileşeni bulunmaktadır. Karbon değerleri aynı olan çeliklere aynı proseste ısıl işlem 

uygulanabilmektedir. 3 çelikte yaklaşık aynı karbon değerine sahip olduğundan ısıl işlem prosesleri 3 çelik içinde 

aynı olmuştur.  Bu çeliklerin kullanılmasında ki amaç birbirleri arasındaki farkları tayin etmek ve birbirleri 

arasındaki ilişkiyi gözlemlemektir. Çeliklere uygun ortamda atmosfer kontrollü fırınlarda ısıl işlem uygulanmıştır. 

Sırasıyla semantasyon, karbon difüzyonu ve menevişleme işlemlerinden geçirilmiştir. Daha sonra sertlikleri, 

mikroyapıları, ve mekanik özellikleri incelenerek molibden ve krom bileşenlerinin etkileri gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Isıl işlem, mekanik özellikler, çelik, sementasyon, karbon difüzyonu 
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Özet 
Bu çalışma suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırabilen fotoelektrokimyasal hücre sistemini üzerine 

kurulmuştur. Bu çalışmada P(DTP-Ph-NH2) iletken polimer/altın nanotanecik/siyanobakteri/tilakoid yapısıyla 

modifiye edilmiş altın elektrot fotoanot olarak; P(SNS-NH2) iletken polimer/Pt nanotanecik yapısıyla 

fonksiyonlandırılmış altın elektrot ise katot olarak kullanılmıştır. Bu elektrotların  birbirlerine kabloyla bağlanıp 

suyun içinde güneş ışığıyla aydınlatıldığında; tilakoid membranın fotosentez yapma özelliğinden yararlanarak 

yüksek derecede elektrik enerjisiyle birlikte hidrojen gazı üreten fotobiyoelektrokimyasal güneş hücresi meydana 

getirilmiştir. Sistemdeki ışık sayesinde tilokoid membranda meydana gelen fotosentez sayesinde su 

yükseltgenerek ayrışmış ve anot tarafında oksijen gazı ve artı yüklü hidrojen iyonları açığa çıkarken, aynı anda, 

sistemin katot tarafında ise bu artı yüklü hidrojen iyonların  platin nanotanciklerin yardımıyla elekrokimyasal olarak 

indirgenmesiyle hidrojen gazı  elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Fotosentez, Yakıt hücresi, Suyun ayrıştırılması, Tilakoid Membran. 
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Abstract

 
This study includes the optimization of manufacturing of the Ti-6Al-4V (Grade 5) material using with the micro 
milling technique existing in the micro manufacturing where the neccesity improves progressively. In this study, 
amount of nine uncoated micro tools are used for determination of the cutting parameters. During the tests, the 
secondary micro spindle called as SSI (spindle speed increaser) which is driven by coolant pressure coming from 
the main spindle directly is used. Besides, since there isn’t any electrical source used for driving the cutting tools, 
the secondary micro spindle and its components, cutting tool, tool holder are assumed as one piece. The tests 
conducted on the vertical machining center. In this context, the Ti-6Al-4V material with the size of 30 mm x 30 mm 
x 10 mm is assembled on the machining center with appropriate apparatus and then, the surface is flattened by 
the conventional cutting tool. The coolant pressure is set to 20 bar for the tests and the cutting tools are reached 
to revolution speed of 54.000 rpm with the amount of this constant pressure value. After, adjusting the machining 
center and secondary micro spindle, number of 36 tests are conducted. 27 test of the 36 tests are conducted to 
determine the optimal cutting parameters using the Taguchi method. These tests includes to made 27 channels 
having the 30 mm length with the 9 brand new cutting tools for each channel. These cutting tools have the 
diameters of 0,4, 0,5 and 0,7 mm. The channels are milled with the feed per tooth of 0,001, 0,003 and 0,005 
mm/tooth, the depth of cut of 0,05, 0,075 and 0,1 mm and step-over rate values of %30, %40 and %50 of the 
used tool diameters. The optimal cutting parameters are determined with the measuring of tool wear, surface 
roughness and requested x, y and z axes energies for each test according to received data from the each test. 
After determination of the optimal cutting parameters, the ANOVA analysis are made for determination of the 
contribution of each cutting parameter to the wear, roughness and axes power energies. 
 
Keywords: micro manufacturing, SSI, wear, spindle 
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Abstract

In this study, effect of different carbons with different amounts on charge acceptance performance 
lead acid battery negative plates is investigated. Carbon samples were used as negative additives 
since they have been experimentally observed to suppress hard sulfation on the negative plate 
surface. Carbon particles take part on the conductivity, increase the active material surface area and 
limit the sulphate crystal size. 
Within the scope of this study, the following studies have been done: In addition to different carbon 
types, different amounts of these carbons have been studied. Plates are produced by using three 
different carbons; carbon black, graphene and carbon nanotubes and their usage of 0.5%, 1%, 1.5% 
by mass. 2 V cells were built by using 2 PAM and 1 NAM. Capacity (C20), Cyclic Voltammetry and 
Linear Sweep Voltammetry tests were performed on 2V cells. Optimum carbon – active material 
combination is determined in light of these tests. 

Keywords: Lead-acid battery, negative plate, sulphation, carbon, charge acceptance
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Abstract
 
The effect of varying tin (Sn) content in lead-calcium (Pb-Ca) based alloys on grid corrosion is investigated. 
Different alloy combinations are produced under Argon atmosphere and in air in the laboratory scale induction 
furnace. Samples are analysed using a potentiostat. Polarization resistance and cyclic voltammetry 
measurements are performed, to determine the corrosion rate and the redox capacities. 
 
Keywords: Lead acid battery, cyclic voltammetry, polarisation resşstance , corrosion, lead alloys 
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Abstract 
 
The aim of this study is improving the grid design of lead acid battery in order to increase lead acid battery 
performance by obtaining more uniform distribution of the current and the potential. 3D mathematical grid models 
have been investigated according to the size of grid frame, the lug position on grid frame and the wire density of 
grid to understand the effects of grid on the lead acid battery performance. Therefore, considering the modeling 
by using Comsol Multiphysics, the production cost and the time can be saved since the results of mathematical 
model provides us an idea before the experimental test. 
In the light of this study, the basic grid design of lead acid battery has been modeled by taking into account the 
thermodynamic and the kinetic effects of the battery under certain conditions. The future study is that the 2V cell 
of lead acid battery can be simulated with the optimum grid design.  
  
Keywords: Lead-acid battery, grid design, lug position, current and potential distribution, numerical modeling 
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Abstract
 
Heteroleptic and homoleptic iridium(III) complexes are of great interest [1] in organic light emitting devices 
(OLEDs) as efficient phosphorescent emitters [2-3]. Although dicyanovinyl group is considered as a strong 
electron withdrawing group neither homoleptic nor heteroleptic iridium(III) complexes bearing dicyanovinyl group 
has been reported until recently [4]. 
In this poster, we present for the first time Knoevenagel reaction of bis(2-(4-formylphenyl)pyridinato-
N,C2)iridium(acetylacetonate) (5) with malononitrile in dichloromethane in the presence of catalytic amount of 
pyrrolidine. This gave successfully a novel bis(2-(4-dicyanovinylphenyl)pyridinato N,C2)iridium(acetyl-acetonate) 
(6) in good yield (83%). Complex 6 was fully chracterised by 1H, 13C-NMR, FT-IR and elemental analysis [5]. 
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Complex 6 showed a strong ligand centered (LC) absorption band at 355 nm (ε 56490 Lmol-1cm-1) and weak 
metal-to-ligand charge transfer (MLCT) bands at 445 (Ɛ 4154 Lmol-1cm-1) and 535 nm (Ɛ 2606 Lmol-1cm-1). 
Complex 6 emits a red light at 695 nm with a large Stokes Shift (160 nm) and has a thermal stability up to  336 oC. 

[1] Agarwal N., Nayak P. K., Tetrahedron Letters, 49,  2710–2713, (2008).  

[2] Orselli E., Kottas G.S., Konradsson A. E., Coppo P., Frohlich R., Cola L. D., Dijken A.v., Buchel M., Borner H., 
Inorganic Chemistry, 46 (26), 11082-11093, (2007). 

[3] Sajoto T., Djurovich P. I., Tamayo A., Yousufuddin M., Bau R., Thompson M. E., Inorganic Chemistry, 44 (22), 
7992-8003, (2005). 

[4] Wang D., Wu Y., Jiao B., Dong H., Zhou G., Wang G., Wu Z., Organic Electronics, 14, 2233–2242, (2013). 

[5] Altınölçek N., Tavasli M., Aydemir M., Abay B., Monkman P. A., Inorganica Chimica Acta, 440, 102-106, 
(2016). 

Keywords: Homoleptic and heterolepic iridium complex, Electron withdrawing group, Absorption, Emission.
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Abstract

Cysteine (Cys), Homocysteine (Hcy) and glutathione (GSH) are  biological thiols found in the basic structure of 
prokaryotes and eukaryotes (1). The deficiency or excess of biothiol causes various diseases in the body (2,3). In 
vitro techniques such as HPLC, Raman spectroscopy, capillary electrophoresis, electrochemical techniques, and 
UV-vis spectroscopy are generally used for the detection of biological thiols (4). These techniques do not detect 
any in vivo biological thiols (5).  This is only possible with fluorescence sensors.  

In this poster, we will present the synthesis and characterization of two different biothiol sensors (4 and 5) based 

on the carbazole ring containing formyl  and dicyanovinyl groups.  

1) Q. Zhao, M. Wang, D. Xu, Q. Zhang, W. Liu, Metabolic coupling of twosmall-molecule thiols programs

the biosynthesis of lincomycin A, Nature 518 (2015) 115–119

2) O. Rusin, N.N. St Luce, R.A. Agbaria, J.O. Escobedo, S. Jiang, I.M. Warner, et al.,Visual detection of

cysteine and homocysteine, J. Am. Chem. Soc. 126 (2004) 438–439

3) B. Hooshmand, T. Polvikoski, M. Kivipelto, M. Tanskanen, L. Myllykangas, T.Erkinjuntti, et al., Plasma

homocysteine, Alzheimer and cerebrovascularpathology: a population-based autopsy study, Brain: J.

Neurol. 136 (2013) 2707–2716

4) H. Tong, J. Zhao, X. Li, Y. Zhang, S. Ma, K. Lou, W. Wang, Orchestration of dualcyclization processes

and dual quenching mechanisms for enhancedselectivity and drastic fluorescence turn-on detection of

cysteine, Chem.Commun. 53 (2017) 3583–3586

5) P. Wang, Q. Wang, J. Huang, N. Li, Y. Gu, A dual-site fluorescent probe fordirect and highly selective

detection of cysteine and its application in livingcells, Biosens. Bioelectron. 92 (2017) 583–588

Keywords: Biothiols, Sensor, Carbazole, Formyl and Dicyanovinyl groups.
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Abstract
 
The studies about PP nanocomposites containing both filler and elastomer have been done to optimize the 
mechanical performance by adjusting the hardness-toughness balance. In this project, poly(ethylene-co-vinyl 
acetate)(EVA) thermoplastic elastomer was used to increase the impact resistance and toughness of 
polypropylene/halloysite nanocomposites. Functionalized EVA polymers  (EVA-g-MA and EVACO) and PP-g-MA 
were also used as compatibilizers with Org-HNT at constant nanotube loading degree. All the nanocomposites 
having 3 wt% Org-HNT were found to have a higher tensile modulus compared to PP/EVA blend. Particularly, 
EVACO containing composite exhibited higher toughness (higher than 25 %) than its blend. Moreover, The same 
nanocomposite was found to have about 30 % increase in impact strength in comparison with neat PP. Dynamic 
mechanical analyses of the materials showed that using EVACO and EVA-g-MA compatibilizes with EVA 
toughener increased damping ability of PP and PP/EVA blend especially at low temperature (-20 °C) and glass 
transition regions with increased moduli. The enhanced mechanical properties can be attributed to maximized 
interactions between polar functional groups of MA and CO moieties of the compatibilizer and HNT resulting in 
reduced intertubular interactions of the silica nanotubes and their fine dispersion in both matrix and at the 
interphase. The degradation onset temperatures and char yields of the nanocomposites were also found to be 
higher than those of PP when both EVA and EVA based compatibilizers are used in the production of the 
composites. 
Support given by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBİTAK) (Project no. 217M202) is 
gratefully acknowledged. 
 
Keywords: Polypropylene, silica nanotube, thermoplastic elastomer, mechanical properties.
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Özet 

Ni bazlı Sb katkılı şekil hafızalı alaşımlar uygulanan ısıl veya mekanik işlemler sonucunda faz dönüşümü 

geçirdiklerinde morfoloji içerisinde mikroçatlaklar görülebilir. Bu çalışmanın amacı; NiMnSb şekil hafızalı 

alaşımdan alınan mikroçatlak morfolojisinin literatürden elde edilen görüntülerle karşılaştırılmasıdır. NiMn 

alaşımının morfolojik yapısını incelemek için Optik Mikroskop  incelemeleri yapılmıştır. Yapılan incelemeler, 

literatür çalışmaları ile karşılaştırılarak morfolojik özellikleri tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ni bazlı alaşımlar, Şekil Hafıza  
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Abstract

 
Hydrogen is seen future energy carrier because of its advantages and it can be obtained from different sources of 
raw materials including water. Among the hydrogen production methods, the water electrolysis is a promising 
method because of the eco-friendly and high purity of hydrogen production [1,2].  
 
In this study we synthesized a reduced graphene oxide (rGO)/chitosan/Pd nanocomposite film on a glassy carbon 
electrode (GCE) for electrocatalytic hydrogen production from water electrolysis. The composite films were 
prepared at different mass ratios of graphene oxide and chitosan.  
 
The microstructure and morphology of the nanocomposite films were examined by Scanning Electron Microscope 
(SEM), and the elemental composition of the films were determined by Energy-dispersive X-ray spectroscopy 
(EDAX). 
 
The hydrogen evolution reaction activity was investigated in 0.5 M H2SO4 electrolyte medium. The working 
electrode, counter electrode and reference corresponded to a glassy carbon electrode, a Pt wire electrode and an 
Ag/AgCl, respectively. 
 
The electrocatalytic activities of the as-prepared composite films on hydrogen evolution reaction were examined 
by cyclic voltammetry (CV), Tafel polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) 
techniques. The results demonstrated that the Pd element electrodeposited on rGO/chitosan has a lower Tafel 
slope and good electrochemical kinetics.  
 
Keywords: Hydrogen energy, Electrocatalyst, Graphene, Chitosan, Nanocomposites

 
References: 
1.  A.P. Murthy, J. Madhavan, K. Murugan, "Recent 

advances in hydrogen evolution reaction catalysts on 
carbon/carbon-based supports in acid media", J. Power 
Sources, 2018, 398, 9-26. 

2. D. Balun Kayan, D. Koçak, M. İlhan, "Electrocatalytic 

Hydrogen Production on GCE/RGO/Au Hybrid 
Electrode" Inter. J. Hydrogen Energy, 2018, 43, 10562-
10568. 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1384

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X18320858#b0075
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/microstructure
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/glassy-carbon
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/voltammetry
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318307481#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318307481#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775318307481#!


Easy Clean Surface Coating and Its Importance on Porcelain Tile Products 
Mehmet Behlül Kayalıa,c, Gökhan Açıkbaşb, Adem Türkola, Nurcan Çalış Açıkbaşc 

a Seranit Porselen Ar-Ge Merkezi, Bilecik, Tükiye,  behlul.kayalı@seranit.com.tr , xxxxx.yyyyyy@seranit.com.tr 
b Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Bilecik, Türkiye, gokhan.acikbas@bilecik.edu.tr 

c Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bilecik, Türkiye, nurcan.acikbas@bilecik.edu.tr 
 
 

 

Abstract 
 
Porcelain tiles are solid products with a high percentage of glassy phase, low porosity, water absorption of less 
than 0.5% by weight. Due to little content of porosity, these products to be excellent in terms of mechanical and 
chemical properties and hence increases the freezing resistance and consequently enables these products to be 
used indoors and outdoors, especially in cold climatic conditions. Porcelain tiles are preferred due to their superior 
properties in interior and exterior wall and floor coverings. In particular, porcelain tiles in exterior and interior wall 
and floor coverings are converted into products with high added value by using functional coatings in addition to 
the above features, thereby increasing the demand of customers for such coated products. Recently, porcelain 
tile surfaces are coated with different compositions (using organic, inorganic or mixtures thereof) to provide 
functional properties (hydrophobic, superhydrophobic, superhydrophilic etc.). Although the porcelain tile surface is 
hygienic and easy to clean, these surfaces are even easier to clean when coated. This leads to save both time 
and labor and protecting the environment by reducing the use of harmful chemicals. In this study, especially the 
theories, studies and products that have been developed on hydrophobic properties have been mentioned. 
 
Keywords: Porcelain tile, hydrophobicity, wall and floor coverings, ceramic 
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Özet
 
Havacılıkta kullanılan gaz türbinli motorlar 1939 yılından bu yana göklerde varlığını sürdürmektedir. Kullanım 
tarihi boyunca ağırlık hep bir tasarım kısıtı olarak kalmışken maliyet ilk zamanlarda çok önemli değilken motorların 
kullanımın yaygınlaşması ile daha zorlayıcı bir kısıt haline gelmiştir. Bu yüzden günümüzde halen en hafif 
motorlar tasarlanmaya çalışılırken bu hedef artık en ucuz şekilde yakalanmaya çalışılmaktadır.  

Bu tez çalışmasında bir turboşaft motorunun gergi şaftı tasarımı esnasında karşılaşılan maliyet probleminin, 
hafiflik gereksinimi de göz önünde bulundurularak, tasarım değişikliği ile çözümü esnasında karşılaşılan 
geometrisinin yük altındaki dayanımının deneysel ve teorik olarak bulunması hedeflenmiştir. Tasarım çözümü 
esnasında karşılaşılan geometri, şaft üstüne açılmış standart bir somun dişinin üstüne eksenel olarak yiv 
açılmasıdır. 

Literatürde standart bir somun dişinin yük altındaki dayanımı üzerine birçok yayın bulunurken üzerine yiv açılmış 
somun dişinin yük altındaki dayanımı hakkında maalesef bir kaynak bulunamamıştır. Bunun sebebinin daha önce 
denenmemiş bir tasarım olduğu düşünülmektedir. 

Uygulanacak tasarımın doğrulanması açısından tasarımı yansıtan testler yapılmış ve test sonuçları teorik 
yöntemler ile kıyaslanmıştır. Ayrıca şaft üzerindeki somun dişinin üstüne açılan yiv geometrisinin farklı şaft 
çaplarında farklı etkiye sahip olacağı düşünülerek 5 adet ayrı çapta oluşan etkinin incelenmesi için 5 çift yiv 
geometrisine sahip olan ve olmayan numune, dayanımlarının belirlenmesi amacıyla eksenel yük altında test 
edilmiştir. Numunelerin malzemesi havacılıkta ve şaftlarda sıklıkla kullanılan INCO 718 malzemesidir. 

Bu çalışma esnasında iki adet sonuç elde edilmiştir. Bunlardan ilki; şaftın üzerindeki somun dişlerinin üzerine 
eksenel yönde yiv açıldığında şaftın üzerindeki somun dişlerinin yük altındaki dayanımının ne mertebe olduğunu 
görmektir. Yapılan teorik hesaplama ile testlerden elde sonuçlar karşılaştırılmış ve yapılan teorik hesaplamanın 
gerçeğe ne kadar yakınsadığı görülmüştür. İkincisi ise; farklı şaft çapı ölçülerinde şaftın üzerindeki somun 
dişlerinin üzerine yiv açılmış ve açılmamış olarak test edilerek açılan yiv kanallarının farklı şaft çaplarında ne 
kadarlık bir zayıflamaya sebep olduğu belirlenmiştir. Bu sayede çap değişkenine göre açılan yiv kanalı 
geometrisinden dolayı oluşan zayıflama oranının tablosu elde edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Turboşaft, Şaft, Somun Dişi, Yiv 
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Abstract
 
The electronic and reactivity properties of pristine single walled carbon nanotubes (SWCNTs) were investigated 
by density functional theory (DFT). The pristine (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8), (9,9) and (10,10) SWCNTs 
with various diameters were fully optimized without any symmetry constraints at the B3LYP/6-31G(d) level [1] by 
Gaussian09 [2]. The analyses show that the binding energy is increased as the diameter of the pristine SWCNTs 
increases. This also indicates that stability increases depending on increasing diameter of pristine SWCNTs. 
According to the principle of maximum hardness [3], a more hard structure leads to a larger ionization potential 
and a smaller electron affinity. The analyses of reactivity show that the vertical ionization potential is decreased as 
the diameter of the pristine SW-CNTs increases. It implies that a lower tendency to give an electron and structure 
is more stable. In addition, the band energy of (4,4) SW-CNT is found to be 1.38 eV. Therefore, it is better in 
electronic conductivity than others. Results show that (4,4) SW-CNT can be preferred to use in optoelectronic 
applications. 
 
Keywords: CNT; DFT; Stability; Electronic structure 
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Abstract
 
The high mechanical properties of the long steel profiles which have been used as limited for many years, is 
increasing demands for production compared to reinforced concrete structures in recent years. It is known that 
the mechanical properties of the steel profiles are affected by the micro alloy elements added to the raw material, 
the deformation rate, the temperature and the cooling processes. The finer grain structure obtained by the 
controlled cooling process ensures that the product has high strength and durability. The another important 
parameter that affects the mechanical properties of steel profiles is profile cross-section. 
 
In order to produce the steel profile sections in accordance with the desired dimensions and tolerances by hot 
rolling method, roll pass designs should be made according to the hot rolling mill production parameters. Accurate 
determination of the parameters is important in order to avoid the wasting raw material in the pre-design prototype 
production and to obtain the most efficient prototype production processes. 
 
In this study, design parameters were determined for non-standard profile sections that planned to be produced 
by hot rolling and computer-aided simulations were performed with the determined parameters. In line with the 
results obtained, the roll pass designs for the hot rolling process were improved and the prototype productions 
were made and the design, simulation result and product comparison were made. 
 
 
Keywords: hot rolling process, computer-aided simulation, roll pass design, prototype production  

 
 
 

 
 
 

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in CAPPADOCIA/TURKEY (IMSMATEC’19), June 21-23 2019

1388



IMPROVEMENT OF GLASS FIBER REINFORCED QUALITY INTERFACES OF 

EPDM COMPOSITE COOLING HOSES 

Muhammed Mustafa KARACA 

İzmir Katip Çelebi University Materials Science and Engineering, İzmir, Turkey, E-mail: 
mustafakaraca4986@gmail.com 

 
 

Abstract
 

EPDM (ethylene, propylene and diene monomer) is a type of rubber. It is a widely used polymeric material with its 

developing technology. EPDM is used in many different sectors with its high resistance. EPDM is also used in 

social environments (bicycle paths, carpet pitches, parks, fitness halls etc.) mainly in automotive industry, 

machinery industry and electrical industry. For example, because it provides high properties in dielectric, it is used 

in electrical industry to provide insulation properties in the cables of high current cables and materials. Besides, 

high ozone and atmospheric strength makes it possible for this purpose to be used. [one] 

In short, EPDM rubber can be used in many different sectors and independent areas thanks to the properties it 

has with its mixture components prepared for the needs. 

 

 EPDM rubber is especially used in automotive industry and many other areas. Erenli Saç Profil Kauçuk Plastik 

San. and Tic. Inc. in the field of innovation and continue to improve itself. Erenli Rubber company has proven 

itself in the domestic / overseas market for 59 years in the sector with its experienced team and product quality. It 

took part in academic, scientific and commercial projects related to rubber industry for the automotive sector and 

shared the necessary knowledge and opportunities. During the years of activity, the company gained information 

about rubber dough mix and rubber hose production, selection of raw materials for blending, and relations with 

raw materials to be supplied to the companies to be established, were effective throughout the project and degree 

will affect.  

 

With this project, which will be realized with the support of Erenli Rubber, it is aimed to prevent some problems in 

production or market area. Of course, as in every product, rubber products may be disruptions in production and 

use, and financial loss as well as time loss may occur. In some of the automotive fuel hoses produced with EPDM 

rubber, we develop some new techniques as a solution to the problems related to interface adhesion. EPDM 

hoses are mainly composed of 3 main parts and 1 fiber, which are rubber-silicone-rubber and binding fibers. 

 

The main reason for this project is the problems encountered during production and in the sector. In our project, 

we aimed to make fiber modification to rubber because we aim to make our material more durable, reduce the 

number of layers and reduce the size and weight of the material and eliminate the binding elements. When we 

examined the previous studies in our literature and in this field, we found that similar studies were carried out but 

there was a problem of adhesion due to low interface quality. In this project, rubber (EPDM pulp) as a matrix 

material and fiber materials as additive shall be used. Fiber agents to be used in the project; Carbon Fiber, Glass 

Fiber, Basalt Fiber and Aramid Fiber. Basically glass fiber effects will be examined. The main purpose of the 

study is to minimize the surface tears of the rubber hose end product and increase the adhesion strength of the 

interfacial adhesion.  

 

In this study, we will prove that after the interface interface, it improves fiber modifications, improves interface 

quality and increases its efficiency. In our project, especially glass fiber modification which provides the second 

best quality efficiency in previous studies will be examined and the results will be compared with the data and 

values obtained in previous studies. With this project, we will once again check the data previously obtained and 
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compare with the data after the necessary improvements and reinforce our competitive position in the market with 

the final product. 

 

 In the planning of the project, especially the glass fiber groups will be taken into consideration with the type of 

polymer to be used in this study. The tests and analyzes to be carried out in the project are carried out by İzmir 

Katip Çelebi University Materials Science and Engineering Laboratories and Erenli Saç Profil Kauçuk Plastik San. 

and Tic. Inc. R & D laboratory equipment will be made with technical equipment. Within the scope of the analyzes; 

Firstly, the data will be sent to the company at the beginning of the project and the samples will be sent to the 

company and work will be continued in the laboratories there. FT-IR, Contact Angle, Raman and SEM analysis 

will be done in the project. After the analyzes to be carried out, mixture and final product creation procedures will 

be carried out in Erenli Rubber R & D Laboratory. 

 

 As a result, the fiber type and parameters showing the best interfacial bond strength will be determined. In this 

way, the time and raw material production of the company will be organized with the composite material to be 

produced in optimum conditions. According to the results of the project, the production process control of the 

company is arranged and it will be able to provide competitive advantage against the national and international 

market competitors. 

 
Keywords: Rubber, EPDM , Glass , Fiber , Composite 
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Abstract

The main function of super hydrophobic materials is to protect the surface against water and to remove the 
incoming water from the surface by reflecting the materials. Bringing the materials to a non-wetting feature makes 
them resistant to contamination, humidification and decay, and hydrophobic materials are used in many 
applications such as stain-proof clothing, oil from the water, oil refining from the sea. One of the new generations 
of hydrophobic materials that is spread over a wide range of applications is silica aerogels. Silica aerogels are 
nanoporous materials with excellent physical properties such as very low density and very high porosity. Silica 
aerogels are generally produced by following a traditional sol-gel method, which includes hydrolysis and 
condensation reactions of a silica precursor with a suitable solvent and catalyst, and the silica aerogels produced 
show hydrophobic or hydrophilic properties depending on the synthesis conditions. Then, some aging period are 
usually applied to reinforce the solid skeleton. Dried by either supercritical or ambient conditions. Even though the 
physical and chemical properties of produced aerogels are directly related with the selected drying method, the 
physicochemical characterizations of the final products are highly dependent on the components involved during 
sol preparation. In order to investigate the degree of hydrophobicity, silica aerogel was prepared by following 
either in-situ synthesis or ex-situ synthesis. As the first method, the production of aerogel has been carried out by 
using Methyltriethoxysilane (MTES), which provides hydrophobicity in the structure, as a silica precursor in the 
traditional sol-gel method. In the second method, Tetraethylorthosilicate (TEOS) based aerogel was produced 
which is a classical method and then MTES was added as a surface modification agent to satisfy hydrophobicity. 
In this context, externally and internally modified aerogels are produced by two different drying processes. After 
the synthesis of material, FTIR analysis, Contact Angle Measurement, SEM, density and porosity analyzes were 
performed. After the contact angle angle measurements, it was observed that, both in-situ or ex-situ 
hydrophobization method in sol-gel process provided a hydrophobic structure to the silica aerogels. Nevertheless, 
silica aerogels were synthesized in lighther (0.13 g/cm

3
) and more porous (93.8%) form in ex-situ method and it is

probably the more convinient way to synthesize the silica aerogels with hydrophobic character (θ=98.9°). 

Keywords:  silica aerogel, hydrophobicity, surface modification, sol-gel process. 
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Abstract

In the automotive sector, the traditional cooling hose consists of three layers. The first layer is made of rubber, the 
second layer is made of continuous fiber. Fiber braid in middle layer varies according to usage area.  In the 
targeted study, a single layer, high thermal stability and a lighter and more durable final product will be obtained 
than the conventional cooling hose.  It is foreseen that this study which will make all the difference to the sector 
will make a big contribution to automotive and rubber sector in terms of its applicability and development. 
The cooling hoses provide the circulation between the radiator and the motor. Gasoline and diesel vehicles; it 
helps to cool the heated engine and the correct operation of the mechanism used. In electric vehicles, heat is 
observed in the machine because the resistance increases in the places where the current passes. Increased 
resistance results in reduced engine performance and physical changes (expansion, melting, breaking). For these 
reasons, the cooling system is activated in order to enhance the performance and to ensure the machine is 
operating properly.  In order to improve the cooling system, the cooling hoses to be produced in the project come 
to the forefront with the high thermal stability, rupture and pressure-resistant and inexpensive, providing the 
automotive industry requirements.   
This fiber obtained from basalt rocks has an important place for new period materials because of its natural origin. 
This shows its importance with its superior properties: high strength, resistance to breakdown and resistance to 
chemicals, high thermal stability, non-toxicity, cheaper than carbon fibers, better physico-mechanical properties, 
non-flammability, and use in hybrid composites It is evidenced by the importance of basalt, which has distinctive 
properties from other materials, in the sector.  
The basalt fiber to be used in the project will be improved by three different processes: i) Alkaline solution, ii) 
Silane coupling, iii) Alkaline solution-Silane coupling. After this process, FTIR (Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy), SEM (Scanning Electron Microscope), Raman Spectroscopy and Contact Angle analysis will be 
done in İzmir Katip Çelebi University Central Research Laboratory. After these analyzes, an inter-surface 
treatment of short basalt fiber will be sent to Erenli Kauçuk company under the control of the industrial consultant. 
Then the single-layer production of the short fiber will made. From the final product, it is expected that the short 
fibers will be homogeneously dispersed in the rubber and will have good adhesion to the rubber. Thus, a single 
layer basalt fiber reinforced rubber composite cooling hose; It will provide advantages in domestic and foreign 
markets with its lighter, higher strength, high thermal stability and price-performance compared to other fiber 
applications. And the single layer production of rubber cooling hoses used in the automotive industry with short 
basalt fiber will be the first work in this field. 

Keywords: Basalt Fiber, Alkaline Treatment, Silane Coating, Surface Modification 
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Abstrac 

Le soudage par friction malaxage «Friction Stir Spot Welding» (FSSW) est une nouvelle technique d’assemblage 

à l’état solide dérivée du procédé Friction Stir Welding. Il est considéré comme respectueux de l'environnent par 

rapport à d’autres procédés de soudage. Ce procédé de soudage mécanique s'effectue sans ajout de matière.  

Un outil spécifique permet le malaxage de la matière entre les pièces à assembler. Ce malaxage est assisté par 

l’énergie thermique due au frottement de l’outil avec la matière.  

Le travail demandé dans ce sujet consiste à étudier l’écoulement de la matière du procédé de soudage par 

friction malaxage par point. Il s’appuie sur des études expérimentales et numériques permettant à mieux 

comprendre les aspects physiques mises en jeu lors du soudage. La caractérisation mécanique ainsi que les 

observations macroscopiques et microscopiques et d’autres techniques d’analyse seront des outils 

indispensables pour les écoulements de la matière et leurs rôles dans la formation du cordon.  

Dans le cadre de ce Master de Recherche, on vise à développer une méthode permettant de comprendre le flux 

de la matière permettant d’obtenir une soudure FSSW. Cette étude servira à optimiser les paramètres opératoires 

du procédé ainsi que la géométrie de l’outil de soudage.  

Dans un premier volet de travail, l'étudiant doit procéder à une recherche bibliographique sur les méthodes 

utilisées pour l’étude de l’écoulement de la matière en FSSW et FSW. 

Le deuxième volet du travail consiste à développer un modèle permettant la simulation de l’écoulement en 

FSSW. Les résultats de cette étude peuvent être valorisés par des essais de soudure sur un alliage d’aluminium. 
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